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I I  Μακεδονία περιλαμβάνει τάς δυο γενικός 
I * Διοικήσεις(Βιλαέτια) τής ΙλληνικήςΧερσο- 

νήσου,τήν Γενικήν Διοίκησιν τής θεσοαλονίκης 
καί την Γενικήν Διοίκησιν τοΰ Μοναστηριού. 
At δύο αΰιαι Γενικαί Διοικήσεις υπήρξαν πάν
τοτε καί μόνον ελληνικοί. Ή  τρίτη Γενική Διοί- 
κησις ή λεγομένη τοΰ Κοσσυφοπεδίου, τήν 
όποιαν οί Βούλγαροι καί ή πανσλαυιστική 
Εταιρεία ζητοΰσι νά παραστήσωσιν ως μακε
δονικήν Ιπαρχίαν, ουδέποτε ΰπήρξεν Ιλληνική 
χώρα. Καί σήμερον οί κάτοικοι αυτής είνε 
Σλαΰοι, εινε Βούλγαροι είνε ’ Αλβανοί, ελάχι
στοι δέ "Ελληνες περί την πρωτεύουσαν τοΰ 
νομοΰ, τά Σκόπια, κατοικοΰντες. Δέον νά γνω- 
ρίζωμεν, δτι ή βουλγαρική πολιτεία, ή παν- 
σλαυιστική πολιτεία πάντοτε, δταν λέγη Μακε
δονίαν, έννοεΐ τάς τρεις ταύτας Γενικός Διοι
κήσεις καί ζητεί συνεπώς αΰτονομίαν υπέρ τών 
τριών τούτων Γενικών Διοικήσεων. Τί δύνα- 
ται νά συμβή δν σήμερον ή αΰριον ή λεγο- 
μένη αΰτη Μακεδονία άποκατασταθή αυτόνο
μος; 'Ο Ελληνισμός θά διατελή εν μειονότητι. 
Έ κ τών δύο καί ήμίσεως εκατομμυρίων περί
που πληθυσμού ψυχών, αιτινες κατοικοΰσι 
τάς τρεις ταύτας Γενικάς Διοικήσεις, περί τάς 
600—  700 χιλιάδες είνε οί έλληνικοί πληθυ
σμοί μετά τών Έλληνοβλάχων, οι δέ λοιποί εινε 
Σλαΰοι, Βούλγαροι, ’Αλβανοί, ’Οθωμανοί καί 
καθ’ εξής.

Τό ζήτημα τοΰτο είνε ούσιωδώς σπουδαΐον 
διά τό Μακεδονικόν ζήτημα άπό ελληνικής 
άπόψεως, καίτοι ή Ιτέρα γνώμη, δτι ή Μακε
δονία άποτελεΐται έκ των τριών Γενικών Διοι
κήσεων (Βιλαετίων) παρίσταται ώς γοητευ-

τική· άλλ’ έν τούτψ ακριβώς κεΐται ή πλάνη 
μερικών έκ τών ήμετέρων καί ή επιβουλή τών 
εναντίων. "Οταν ό 'Ελληνισμός κηρύξη, δτι αί 
ιρεΐς αδται Γενικαί Διοικήσεις άποτελοΰσι τήν 
Μακεδονίαν, ό 'Ελληνισμός άπόλλυται’ΕκεΧνος 
επομένως, δστις υποστηρίζει τήν ιδέαν ταύτην 
είνε προδότης ή εργάζεται υπέρ τών συμφε
ρόντων τών Βουλγάρων,

Έ ν  τη Μακεδονία τούτη, ταΐς δυσί δηλο
νότι Γενικαΐς Διοικήσεσι τής Θεσσαλονίκης καί 
τοΰ Μοναστηριού σήμερον έστησαν τά δίκτυά 
των άπασαι αί προπαγάνδαι αί φυλετικοί, αί 
προπαγάνδαι αί πολιτικοί, αί προπαγάνδαι αί 
Ικκλησιαστικαί, δπασαι άποβλέπουσαι είς ένα 
καί τον αΰτόν σκοπόν, είς τήν Ιδιοποίησιν τής 
Μακεδονίας, εις τήν κατάκτησιν αΰτής έπί ζη
μία τοΰ Ελληνισμού.

'Η  πρώτη καί έπιφοβωτέρα τών προπαγάν
δων τούτων είνε ή βουλγαρική, τής όποιας 
έδρα είνε ή Σόφια, έχουσα οΰκ ολίγα κέντρα 
καί παραρτήματα είτε έν Βουλγαρίφ, εϊτε έκτος 
αΰτής.

Τό πρόγραμμα τής βουλγαρικής Προπαγάν- 
δας εν Μακεδονίρ, είνε ή μακεδονική αυτονο
μία, διότι δεν τολμώσι νά εΐπωσιν οί έπιδιώ- 
κοντες τήν ιδιοποίησιν τής Μακεδονίας, οτι 
αυτή ανήκει είς τήν Βουλγαρίαν, άλλ’ οτι οί 
Μακεδόνες είνε δμαίμονες κατά μέγα μέρος 
αΰτών, δτι ζητοΰσιν οΰτοι τήν Ιλευθερίαν των, 
ώς άντιπροσωπεύοντες, δπως προσπαθοΰσι νά 
κατασιή πιστευτόν εν Εΰρώπη, τήν Ιδέαν 
τής Ιλευθερίας Ιν τή 'Ελληνική Χερσονήσψ, ήν 
οί Βούλγαροι θέλουσι νά καταστήσωσιν έλευ- 
θέραν.
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Τοιούτον είνε τό βουλγαρικόν πρόγραμμα. 
Προς τούτο διέθεσαν καί διαθέτουσι πολλά 
μέσα, άλλα κατ' εξοχήν διέθεσαν την πολιτι
κήν αυτών περίνοιαν καί μέθοδον —  3ς όμο- 
λογήσωμεν τήν άλήθειαν.

Οί Βούλγαροι εχουσιν όργανα τής πολιτι
κής αυτών προπαγάνδας εν Μακεδονία δχι 
μόνον τάς συμμορίας, διά των όποιων Ιμπνέ* 
ουσι τόν τρόμον είς πληθυσμούς της Μακεδο
νίας, εχουσιν έπίσης όργανα τούς εμπορικούς 
λεγομένους πράκτορας, τούς ήμιεπισήμους δη
λονότι πολιτικούς άντιπροσώπους τής βουλγα
ρικής Ηγεμονίας- εχουσιν όργανα τούς διδα
σκάλους αύτών, τών οποίων ή Ικπαίδευσις, ή 
μόρφωσις εϊνε ύπό πάσαν έποψιν εθνική. ‘Ο 
Βούλγαρος διδάσκαλος, εις οίανδήποτε κατηγο
ρίαν καί δν άνήκη, δεν μανθάνει ίσως πολλά 
γράμματα, άλλ’ έν και μόνον μανθάνει, ν ’ άγαπά 
μέχρι φανατισμού τήν πατρίδα του καί εν τή 
πρώτη άνάγκη νά θυσιασθή υπέρ αυτής.

Τούτο εινε τό Α  καί τό Ω τής βουλγαρι
κής έκπαιδευσεως- 

Ό  βουλγαρικός κλήρος εμφορείται πλήρους 
φανατισμού άπό τού Έξάρχου της Κωνσταντι
νουπόλεως μέχρι τού τελευταίου ίερέως τής 
Μακεδονίας.

Τοιαύτη έν συντομίρ ή δράσις τών Βουλ
γάρων έν Μακεδονίρ.

Ά λλά κατ’ Ιξοχήν εκείνο, τό όποιον σήμε
ρον καθιστμ έν τή συνειδήσει τής Ευρώπης 
τούς Βουλγάρους σημαίνοντος, είνε ή στρατιω
τική αύτών σύνταξις, εΐνε τό ότι κατώρθωσαν 
έν διαστήματι εΐκοσιπενταετίας νά καταστώσι 
κράτος. ** ·

Τά βουλγαρικά κεφάλαια, ό βουλγαρικός 
πληθυσμός έν Μακεδονίμ, έν τοΐς δυσί δηλονότι 
Βιλαετίοις,τής Θεσσαλονίκης καί τού Μοναστη
ριού, ανέρχονται είς 150-200χιλιάδας,διότιστα
τιστικοί έξηκριβωμέναι ώς πρός τούτο δεν δυναν- 
ται νά ύπάρ'ξιοσι. Μετ’’  αύτ^ϋς είνε ολίγοι Σέρβοι 
καί Έλληνόσλαυοι, ή Σλαυομακεδόνες, τούτέστι 
πληθυσμός μακεδονικός, λαλών γλώσσαν μικτήν, 
τής οποίας αι μεν ρίζαι εινε έλληνικαί ώς επί 
τό πλεΐστον, αί δέ καταλήξεις σλαυϊκαί.

Έ ν  τφ «Έλληνισμφ», δργάνφ τής Ε ται
ρείας τού Ελληνισμού, έδημοσιεύθησαν χί
λιοι περίπου λέξεις τού γλωσσικού τούτου 
Ιδιώματος, τού λαλουμένου έν Μακεδονίμ. Οί 
Βούλγαροι δεν έννοοΰσι τούς λαούς τούτους 
τής Μακεδονίας, όπως καί ούτοι δεν έννοοΰσι 
τούς Βουλγάρους.

Δεν Ιχουσι λοιπόν εν ταϊς δυσί ταΰταις Γε- 
νικαΐς Διοικήσεσιν οί Βούλγαροι πραγματικήν 
ύπεροχήν άριθμηπκήν, άλλ’ fχονσι το  σθένος 
τής στρατιωτικής αύτών δργανώσεως, άρα τής 
έθνικής αύτών τόλμης, ου ένεκα καθίστανται 
επίφοβοι.

Οί Βούλγαροι δέν έπιδεικνύονταυ ότι πράτ- 
τουσι τό πράττουσιν έν κρυπτφ καί μεθοδικώς.

***
“Ερχονται μετά ταΰτα έκ τών άντιπάλων 

ήμών κατά τήν στιγμήν τούτην οί Ρωμούνοι, 
οί όποιοι άξιούσιν, ότι όντως εχουσιν ομοφύ
λους έν Μακεδονίμ καί διισχυρίζονται έτι περί 
πλέον, ότι εχουσιν ομοφύλους καί έν Ήπείρψ 
καί Άκαρνανίμ μέχρι τών ’Αθηνών. Ή  εργα
σία αίίτη ύπήρξε τεχνική, βεβαίως δέ ύπεκι- 
νήθη ύπο ξένης πολιτικής. Καί πρότερον μέν, 
άλλ’ Ιδίως άπό τού 1860 ίδρύθη κομίτάτον, 
άξιώσαν, ότι ή “Ηπειρος καί ή Μακεδονία άνη- 
κουσιν είς τούς Ρωμούνους· οπωσδήποτε όμως 
ή εργασία αΰτη έμεινεν ολως διόλου άτελέσ- 
φορος. Μόλις προ 25ετίας άρχεται ό ρωμουνι- 
κός άγων έν Μακεδονίμ. Μακεδών άρνησίπα- 
τρις, ό 'Απόστολος Μαργαρίτης, πρφην Ιλληνο- 
διδάσκαλος, μετέβη είς τό Βουκουρέστιον, όπου 
έτέθη, χρηματισμού ένεκεν, επί κεφαλής τής 
ρωμουνομακεδονικής Προπαγάνδας. Μετά ταύτα 
έπέστρεψεν είς τήν Μακεδονίαν, έγκατασταθείς 
Ιδίως έν Μοναστηρίφ, όπου εύρεν ύποστήρι- 
ξιν παρά τφ έν jjj αυτόθι Μονή τών Φραγ
κισκανών άρχηγφ τής καθολικής προπαγάνδας 
τού Μοναστηριού, τφ  ηγούμενη» της Μονής 
ταύτης Φαβεριάλ' ύπό τήν οδηγίαν τούτου, κατ’ 
άνοχήν τών τουρκικών άρχών, ό Μαργαρίτης 
έσχε μεγίστην ύποστήριξιν, επίσης δέ ήλθεν 
είς Ιπικοινωνίαν καί πρός τούς αντιπροσώπους 
τής βουλγαρικής έν Μακεδονίμ Προπαγάνδας.

Οί Ρωμούνοι, διά νά βλάψωσι τό έλληνι- 
κόν στοιχεΐον έν Μακεδονίμ, προετίμησαν νά 
συμπράξωσι μετά τών Βουλγάρων, ώς καί μετά 
τών Τούρκων, τών οποίων τήν άνοχήν έπέτυχον.

’Επί τέλους μετά ταύτα Ινόησαν οί έπίση- 
μοι τής Ρωμουνίας κύκλοι, ότι δέν είνε δυνα
τόν νά έργασθώσιν §ν Μακεδονίμ, διότι δέν 
ύπάρχει δι’  αυτούς έδαφος εργασίας. Τοιου
τοτρόπως ό έπισημότερος άντιπρόσωπος τών 
Ιδεών τούτων καί ό πρώτος πρόεδρος τού μα- 
κεδονορρωμουνικού Κομιτάτου, ό γερουσια
στής Ούρέκιας, έκήρυξεν, ότι εινε μάταιον νά 
δαπανώνται χρήματα υπέρ σκοπού, ό οποίος 
δέν δύναται νά Ιπιτευχθή, διότι δέν ύπάρχου-
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σι Ρωμούνοι Μακεδόνες, πάντες δέ εκείνοι 
τούς οποίους θεωροΰσιν, ότι άνήκουσιν είς τήν 
Ρωμουνίαν, οί κουτσοβλαχικοί πληθυσμοί, άνή- 
κουσιν είς τήν έλληνικήν φυλήν.

Τάς ιδέας ταύτας τού Ούρέκια καί άλλων 
Ρωμούνων, μετ’ αυτού συμφωνούντων, άνέπτυ- 
ξεν άπό τού βήματος τής ρωμουνικής Βουλής 
ό υπουργός τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δη
μοσίας Έκπαιδεύσεως τής Ρωμουνίας κ. Χά- 
ρετ, δστις Ικήρυξεν, ότι δέν εΐνε σκόπιμον νά 
δαπανά περί τό §ν εκατομμύριον ή Ρωμουνία 
διά τήν Μακεδονίαν, άφοΰ ούδέν αποτέλεσμα 
δύναται νά έχη. Τουαύτα υπεστήριξε καί ό 
άλλοτε επιθεωρητής τών ρωμουνικών σχολείων 
έν Μακεδονίμ καί Ήπείρφ Λαζαρέσκος Λε- 
κάντας, τούτου ένεκα δολοφονηθείς έν Βου- 
ρεστίφ!

Άλλά πώς αίφνιδίως άπό τριών - τεσσάρων 
ετών μετεβλήθη ή πολιτική τής Ρωμουνίας ως 
πρός τήν Μακεδονίαν και Ιπομένως ώς πρός 
τήν Ελλάδα; Τό αίτιον άναζητητέον πάλιν 
παρ’ ήμΐν. Έ χ ω  πληροφορηθή, ότι πρό τινων 
ετών ό ενταύθα πρεσβευτής τής Ρωμουνίας κ. 
Γκίκας ήναγκάσθη νά όμολογήση είς φίλον 
του, ότι οί Ρωμούνοι είνε διατεθειμένοι νά 
έλθωσιν είς συνεννοήσεις πρός τούς "Ελληνας, 
άλλά δυστυχώς ή Ελλάς είνε άχρηστος.

« Δέν δυνάμεθα, είπε, νά έλθωμεν μετ' αύτής είς 
ούδεμίαν συνεννόησιν ώς πρός τήν Ελληνικήν 
Χερσόνησον.Ή 'Ελλάς είνε παράγων άσή μαντος 
έν τή Ελληνική Χερσονήσφ ενεκα τής στρα
τιωτικής αύτής άσυνταξίας». Ένεκα τού λό
γου τούτου άποβλέπουσα είς άλλα συμφέροντα, 
ήλλαξε πολιτικήν ή ρωμουνική Κυβέρνησις καί 
έκηρύχθη πολεμία τού Ελληνισμού έν Μακε
δονία. Σήμερον δ ’ οί Ρωμούνοι, όπως καί επί 
τού ’ Αποστόλου Μαργαρίτου, συμπράττουσι 
πρός έξολόθρευσιν τών 'Ελλήνων μετά τών 
Βουλγάρων καί τών Τούρκων, τούς οποίους 
εχουσιν όργανα πρός επίτευξιν τού σκοπού των.

** *
Μετά τούς Βουλγάρους καί τούς Ρωμούνους 

έρχονται αί θρησκευτικοί προπαγάνδαι, είτε 
τών Καθολικών, είτε τών Διαμαρτυρονμένων, 
τών οποίων αί ένέργειαι τείνουσι πρός έξο- 
λόθρευσιν τών ελληνικών δικαίων.

Σήμερον ό Καθολικισμός, ό έπιδιώκων όχι 
θρησκευτικόν προσηλυτισμόν εν Μακεδονία, έρ- 
γάζεται δι’ άλλότρια συμφέροντα καί δή αύ- 
στριακά.

’Εννοείται, οτι τό 'Ελληνικόν, ή ’Ορθοδοξία

άνθίσταται· ένεκα τού λόγου τούτου τό πάθος, 
τό οποίον έχουσιν αί καθολικαί προπαγάνδαι 
κατά τών ενεργειών τής Ιλληνικής Εκκλησίας 
έν Μακεδονία, άλλά καί προτεσταντικαί προ- 
παγάνδαι έργάζονται διά τόν ίδιον σκοπόν, καί 
είς ολα τά τμήματα αύτής έγκατεστάθησαν Ιε
ραπόστολοι είτε έξ ’Αμερικής, είτε έξ Αγγλίας 
προερχόμενοι. Οί Βούλγαροι εΐνε έτοιμοι, χά- 
ριν τής έπιτευξεως τών πολιτικών αύτών συμ
φερόντων, νά μεταβάλωσι πάσαν θρησκευτι
κήν δοξασίαν καί ν ’ άποδεχθώσι τόν Προτε
σταντισμόν, τόν Καθολικισμόν, ή ότι άλλο.

ΕΙπον είς τούς αντιπροσώπους τών θρη
σκευτικών προπαγάνδων τής Αμερικής καί τής 
Αγγλίας: —  Είμεθα έτοιμοι νά γίνωμεν προ- 
τεστάνται, άρκεΐ μόνον νά ύποστηρίξητε ημάς 
έν τφ άγώνι ήμών κατά τών Τούρκων καί 
κατά τού Οικουμενικού Πατριαρχείου». Εύρί- 
σκουσι δέ δυστυχώς προστασίαν. Διά ποιον 
λόγον τό δημόσιον φρόνημα τής Αγγλίας, ηγου
μένων τώς επισκόπων, τών κατωτέρων κληρι
κών τής άγγλικανικής Εκκλησίας καί έν μέρει 
καί τών τής ’Αμερικής, έκηρύχθη υπέρ τών 
Βουλγάρων;

Μόνον καί μόνον διότι άπολαμβάνουσι δε- 
ξιώσεως οί άπεσταλμένοι αύτών Ιν Μακεδονίμ.

Εΐνε προφανές, ότι πάντα ταύτα έξασθενούσι 
τό ελληνικόν στοιχεΐον, έτι δέ έξασθενεϊται 
τούτο, άποναρκούται ύπό πολλάς επόψεις, διότι, 
καί οί ξένοι. πολιτικοί αντιπρόσωποι, καί οί 
Αύστριακοί καί οί “Αγγλοι καί οί Ρώσσοι κατά 
τούτον ή εκείνον τόν τρόπον, διά ταΰτα ή δι’ 
έκεϊνα τά αίτια εργάζονται έν Μακεδονίμ μό
νον ύπέρ τών Ρωμούνων, μόνον υπέρ τών 
Βουλγάρων, μόνον ύπέρ τών Σλαύων, μόνον 
ύπέρ τών Τούρκων, άλλ’ ούχί ύπέρ τών Ε λ 
λήνων, εναντίον τών όποιων έστράφησαν τά 
βέλη άπάντων τών έπιδιωκόντων, διά τούτον 
ή δι’ εκείνον τόν λόγον, τήν μεταβολήν τού 
ύφισταμένου πολιτικού καθεστώτος Ιν τή Ε λ 
ληνική Χερσονήσφ.

Οί δολοφόνοι τών βουλγαρικών καί ρωμου
νικών κομιτάτων εύρίσκουσι παρ’ αύτοΐς προσ
τασίαν δι’ εύνοήτους λόγους. Οί "Ελληνες ου
δέποτε έτυχον προστασίας, άλλά τούναντίον 
αύτοί θεωρούνται ώς υπαίτιοι τής ύφισταμέ- 
νης έκρύθμου καταστάσεως εν Μακεδονίμ!

Έχει λοιπόν ό Ελληνισμός ν ’ άντιπαλαίση 
έν τή χώρμ τούτη, όχι μόνον πρός τάς βουλ- 
γαρικάς, ρωμουνικάς καί λοιπάς θρησκευτικός 
προπαγάνδας, άλλά καί πρός αυτούς τούς αντι
προσώπους τής ξένης πολιτικής, είτε τούς πο-
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λιτικούς, είτε τούς στρατιωτικούς, οί όποιοι 
ήλϋον εις την Μακεδονίαν μέ τό πρόσχημα 
μέν τής άποκαταστάσεως τής τάξεως, μέ την 
πρόθεσιν δμως τής ύποδαυλίσεως των υφιστα
μένων πολιτικών καί θρησκευτικών ερίδων.

Τοιαύτη είνε ή άποστολή ξένης πολιτικής 
δι’ έκείνους, οί όποιοι καλώς τήν εμελετησαν 
και τήν γνωρίζουσιν. Άλλα τι πράττει έν Μα
κεδονία ή τουρκική Κυβέρνησις; Τό δόγμα 
τής τουρκικής άρχής είνε τό «διαίρει και βα
σίλευε ». Είνε εύχάριστον εις αυτήν άφοΰ δεν 
δύναται νά »βασιλεύση έπί τής ταξεως, να βα- 
σιλεύση επί τής διαιρέσεως τής φυλετικής, επί 
τής άναρχίας, μέχρις’ δτουςέπέλθη τό πλήρωμα 
του χρόνου, μέχρις ότου άπομακρυνθή· αλλ’ 
εννοεί ν’ άφήση Ιρείπια μόνον.

Καί τί δέον λοιπόν ήμεΐς νά πράξωμεν;
’Έχομεν εύτυχώς πολλάς και μεγαλας δυνά

μεις, τάς όποιας εάν έγνωρίζομεν, εάν ήθέλο- 
μεν νό θέσωμεν αύτάς μεθοδικώς καί μετ’ 
εύστοχίας είς ενέργειαν, ήδυναμεθα νά δημιουρ- 
γήσωμεν μεγάλην καί συμπαγή δύναμιν, ή 
όποία νά έπιβληθή, νά καταστή σεβαστή.

Όλίγα έλληνομακεδονικά σώματα, άνευ με
θόδου σοβαρός, άνευ συντάξεως καί διευθυν- 
σεως, ήδυνήθησαν νά Ιπιβληθώσι και να Ιμ- 
πνεύσωσι φόβον, νά προκαλεσωσι την άντιδρα- 
σιν πολλαχόθεν. Έ άν τά σώματα ταΰτα έντόπια 
καθολοκληρίαν, διευθυνόμενα ύπ’ εντοπίων 
άρχηγών, είργάζοντο οΰτω, κατανοούντα τήν 
Ιθνικήν σημασίαν τήςάποστολής των, εάν, λέγω, 
τά σώματα ταΰτα ηγουμένων άρχηγών Ιντοπίων 
—  οφείλω νά τονίσω τήν λέξιν εντοπίων — τά 
συνέτρεχεν δλον τό Πανελλήνιον, βεβαίως ή Μα
κεδονία εν διαστήματι βραχυτάτου χρόνου ήδύ- 
νατο νά έπιδείξη έξοχον Ιθνικήν δύναμιν.

Λαμβανομένου ύπ’ δψει, δτι μεταξύ τών 
χωρών, αϊτινες προυμάχησαν κατά τό σωτή
ριον έτος 1821 εν τή έθνική έξεγέρσει, πρω
τεύουσαν θέσιν έχει καί ή Μακεδονία, σημαί
νει, δτι ύπάρχει δχι μονον έθνικον αίσθημα, 
άλλά φρόνημα, πραγματικόν έν Μακεδονίφ,φρό
νημα τό όποιον άρκεϊ νά δοθή ή περίστασις δια 
νά έκδηλωθή, δπως καί έξεδηλώθη σήμερον.

Διά ποιον λόγον είς τήν Σόφιαν, είς τό 
Βουκουρέστιον, είς τήν Βιέννην, είς τό Λον· 
δινον, καί δπου άλλαχοΰ, μαίνονται κατά τών 
έλληνομακεδονικών σωμάτων; Το αίτιον εινε, 
διότι τά έλληνομακεδονικά σώματα έδειξαν, δτι 
δύναται, Ιάν θελήση, νά έργασθή ό Ελληνισμός.

Έκτος δμως αύτών τών πολεμικών σωμά
των, τά όποΐα όσημέραι άναφαίνονται άπο τής

μακεδονικής γής, ύπάρχουσι καί άλλαι δυνά
μεις, αί όποΐαι, υπό τού Πανελληνίου υποστη- 
ριζόμεναι, εργάζονται καί πρέπει νά εργάζωνται 
τελεσφορώτερον καί μεθοδικώτερον. Αί δυνά
μεις αύται είνε: πρώτον ή ’ Εκκλησία. Ή  ’Εκ
κλησία οφείλει νά πρωτοστατήση έν τή δπέρ 
τής Μακεδονίας ελληνική ένεργείρ. Μετ’ αυτήν 
έρχεται τό Σχολεΐον,.τό ελληνικόν Σχολεΐον, 
τό όποιον έπίσης οφείλει νά ύποβοηθήση τούς 
αγώνας καί τάς ενεργείας τής ’ Εκκλησίας καί 
τό όποιον οφείλει νά εξασκή αυτήν τήν στιγ
μήν ού σμικράν ενέργειαν έν Μακεδονίρ.

'Υπάρχουσι καί άλλοι παράγοντες, οί όποιοι 
λειτουργοΰσιν έν Μακεδονία. Ό  πρώτιστος 
παράγων είνε ή έγγειος κτήσις. Ούχί όλίγα κτή
ματα διατελοΰσιν είς χεΐρας Ελλήνων. Έχουσι 
καί οί ’Αλβανοί καί οί Μουσουλμάνοι πολλάς 
Ιδιοκτησίας, άλλά μετ’ αυτούς έρχονται οί "Ελ
ληνες, καί θά είνε βεβαίως σκόπιμον, συντε- 
λεστικόν, δχι μόνον αύταί αί κτήσεις, αί έλλη- 
νομακεδονικαί, νά ΰποστηριχθώσι διά τής έγ- 
καταστάσεως Ελλήνων εργατών, άλλ’ έπίσης 
καί άλλαι κτήσεις, δυνάμεναι νά Ικποιηθώσι, 
δέον ν’ άγορασθώσι.

’Επίσης μεγίστην ύπηρεσίαν είς τήν Ελλη
νικήν ενέργειαν !ν Μακεδονίρ δύναται νά προς- 
φέρωσι καί αί έλληνικαί τράπεζαι, καί εύτυχώς 
άπό τίνος καιρού ήρξατο ν ’ άναφαίνηται τούτο. 
’Άλλοτε έν Θεσσαλονίκη υπήρχε μία Τράπεζα, 
εβραϊκή καθολοκληρίαν, ή όποία ούδεμίαν 
προσέφερεν είς τούς Ιλληνικούς πληθυσμούς 
βοήθειαν οί πληθυσμοί άρα τής Μακεδονίας, 
οί εμπορικοί, οί γεωργικοί, οί βιομηχανικοί 
κ.λ. έμενον άπροστάτευτοι. Ά π ό  τίνος καιρού 
έν τούτοις ή έλληνική οικονομική δραστηριότης 
ήρξατο Ικδηλουμένη καί παντοιοτρόπως προς- 
ηλυτίζουσα είς τόν κύκλον τής ενεργείας της.

Τοιαύτη είνε ή κατάστασις έν Μακεδονίρ. 
Όφείλομεν οι “Ελληνες, είτε οί Μακεδόνες 
είτε οί μή Μακεδόνες νά προβώμεν καί είς 
άλλο έργον, είς τό όποιον προ πολλοϋ και
ρού, πρό πολλών ετών ή Βουλγαρία προη- 
γήθη ημών Ιννοώ τόν διαφωτισμόν τής δημο
σίας έν Ευρώπη γνώμης. Οί Βούλγαροι κατ’ 
έτος δημοσιεύουσι δεκάδας βιβλίων είς δλας 
τάς γλώσσας, διά ν’ άποδείξωσι τά δήθεν δι
καιώματα αύτών επί ελληνικών χωρών.

Έκ μέρους δμως τών Ελλήνων ελάχιστα 
έδημοσιεύθησαν, καίτοι ή εργασία αυτη δέον 
νά θεωρήται πρώτιστη καί άναγκαιοτάτη.

Ν . Κ Α Ζ Α Ζ Η Σ  
Καθηγητής Ιν τφ  Έ θνικ φ  Πανεπιστημίη* 

Πρόεδρος τής Εταιρείας τοΟ “ Ελληνισμού »

Ν Ε Α  Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α

Β Φ Ι Γ 3

Σ φ ί γ ξ ,  ά σ χ η μ ιά  π ε ντά μ ο ρ φ η , π α ν ώ ρ ιο  τέρας, 'π έ  μ ο υ  

τ α  μ υ σ τ ικ ά  π ο υ  κ ρ ύ β ο ν τ α ι ατά σ κ ό τη  τ ή ς  σ ιγ ή ς · 

το ν  ή λ ιο ν  τ ό  φ ω ς τά  κα ρ τερ εί, κ α ι τά  φ τερά  τ ο ν  ά ν ε μ ο ν  

π ρ ο σ μ έ ν ο υ ν  νά τά φ έρουνε ατά π έ ρ α τα  τ ή ς  γ ή ς .

Ώ ϊ μ έ !  το υ  κ ά κ ο ν  σ ’ έ ρ ω τ ο ν ν  ο ι α ιώ νες · π ό δ ω ν  π λ ή & η  

τ ο ν  κ ά κ ο ν  ά ν α δ α ρ ρ ε ύ ο ν ν ε  σ τ ή ν  δ ψ ι σ ο υ  μ π ρ ο σ τά .

Π ά ν τ  α π ο μ έ ν ο υ ν  ά π ο ν α  τά  π έ τρ ιν ά  σ ο υ  σ τ ή δ η ,

Α δ ά κ ρ υ τα  τά  μ ά τ ια  σ ο υ, τ ά  χ ε ίλ η  σ ο υ  κλεισ τά .

Τ ά  δ ρ νεια  π ε ρ ν ο ύ ν  σ το  π λ ά ϊ  σ ο υ  κ α ι τ ή  φ ω ν ή  τ ω ν  π ν ίγ ε ι  

ό  φ όβ ος, ώ  β α σ ίλ ισ σ α  τ ώ ν  δ ρ νειω ν, ώ  δ ε ά  

το υ  ά γ ν ω σ τ ο ν , π ο υ  στενεύοντα ς τό  ν ο ΰ  ή  ψ υ χ ή  ξ α ν ο ίγ ε ι  

ώ σ ά ν  ο νε ίρ ο υ  όνειρο κι’  ώ σάν  σ κ ιά ς  σκιά .

Τ ο ν  κ ά κ ο ν  ή  Τ έ χ ν η  έ ζ ή τη σ ε  ν ά  β ά λ η  σ τη  μ ο ρ φ ή  σου  

κ ά π ο ιο  ά ν τ ιφ έ γ γ ισ μ α  τ ο ν  ν ο ΰ  ή  κ ά π ο ια  έπ ν& υ μ ιά · 

τ ή  δ ύ ν α μ ί  τ η ς  ξ έ φ υ γ α ν  ο ί  σ το χ α σ μ ο ί ο ί  κ ρ υ φ ο ί σου  

κ α ι μ ή τ ε  τ ί  ε ίσ α ι ε π ρ ό δ ώ κ α ν  ή  ν έ κ ρ α  κ  ή  ε ρ η μ ιά .

Ε ί σ α ι  ή  Χ α ρ ά  π ο υ  ένέκ ρ ω σ εν 0  Π ό ά ο ς ;  Ε ί σ α ι  ή  Λ ύ π η  

π ο ύ  έφ τέρω σε κ’  έπ έτρ ω σ εν ή  ’Ε λ π ίδ α  ή  π ε ρ ισ σ ή ;  

ε ίν α ι ή  λ α χ τά ρ α  τ ή ς  ζ ω ή ς ;  ε ίσ α ι τ ό  κ α ρ δ ιο κ τ ν π ι ;  

είσ α ι τό  α ιώ ν ιο ν  α ί ν ι γ μ α ;  ε ίσ α ι ή  Γ υ ν α ίκ α  ε σ ύ ;

Π Ύ Ρ Α Μ Ι Λ Ε Β

7Ω  Π υ ρ α μ ίδ ε ς , σ τό μ α τα  π ε τρ ό χ ε ιλ α  

τή ς  Σ ι ω π ή ς ,  π ο υ  α σ ή κ ω τα  β α ρ α ίνει, 

π ο τ ε  ό  β ο υ β ό ς  ό  θ ά ν α τ ο ς  δ εν  ε υ ρ η κ ε  

β ο υ β ό τε ρ α  ά π ό  σάς γ ιά  ν ά  σ ω π α ίν η .

Π ο τ ε  δ έν έ κ ο ν ρ ά σ τη κ α ν  δ ια β α ίνο ντα ς  

ά π ό  β ο υ ν ά , δσο ά π ό  σάς ο ί χ ρ ό ν ο ν  

π ο τε  τ υ ρ ά ν ν ω ν  δ ρ ό ν ο ι δ έν  έ β ά ρ ν ν α ν  

τ ή  γ ή ,  δ σ ο ν εσείς τ ο ν  Χ ά ρ ο ν  ο ί  δ ρ ό ν ο ι.



Τόν νπνο τών όνείρων δέν εγνώρισαν 
οί πέτρες σας οί αμίλητες και στείρες 
καί μήτε ενθύμηοι ζωής έπέρασεν 
άπ τις κλειστές κι άπόκρνφές σας θνρες.

Σ τήν δψι σας άποοταμένος ένοιωσα 
νά πνίγη τήν αναπνοή μον ό τρόμος 
που φέρνει στήν ψυχή μας και στή σκέψι μας 
ό ατέλειωτος τον παρελθόντος δρόμος.

Ό  τρόμος τής Ζωής πού πάντα ανήσυχη 
ρωτάει, ρωτάει, ρωτάει κι’ άποσταίνεί' 
δ τρόμος τον Θανάτου πού περήφανος 
ακούει, άκονει, άκούει και σωπαίνει.

• Σ Α Χ Α Ρ Α

Τή βλέπω τήν ακούραστη κατάρα 
πον απλώνεται στή φλογερή σον στρώοι 
καί δεν άφίνει αγκάθι νά φυτρώση 
στδν κονρασμένον άμμο σον, Σαχάρα.

Σάν νά πατή σε πυρωμένη σκάρα 
περνάει τό καραβάνι μέ βία τόση 
καί βλέπει μ  ανυπόμονη λαχτάρα 
μιάν δασι μακρυνή για νά γλντώση.

’Έτσι διαβαίνουν βιαστικά καί τρομαγμένα 
μέσ’ στή Σαχάρα τής ζωής μου τή μεγάλη 
τά καραβάνια τών όνείρων μ ον ένα - ένα.

" Ομως τον κάκου καρτερούν καί λαχταρίζουν! ... 
Άλ^οίμονον! άπ τή μιάν άκρη κι ώ ς  τήν άλλη 
μιάν δασι πουθενά δέν άντικρνζουν.

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Π Ο Λ Ε Μ Η Γ

Α Π Ο  Τ Η Ν  Π Α Λ Η Α  Ζ Ω Η

τ ι  θάλασσα αλλαγμένη μαύρη, πράσινη καί 
Π  θολή σήκωνε τά κύματά της, βογκούσε, 
βρυχότανε! ‘0  οδρανός μαύρος θολός έρριχνε 
σταγόνες βροχής.. .

Ό  Πατάρης προχωρούσε μέ κομμάτια σκέ
ψεων, στον νού νά γυρίζουν, άπ’ τής τόσες 
σκέψεις, άπ’ τή μεγάλη γραμμή τήν ατελείωτη, 
πού πρό δλίγου άκόμα ήταν άπλωμένη στον 
νού του και πάλευε, σάν τό Ιμπρός του θέαμα!

Είχε αποφασίσει νά ζήση πιά ζωή τιμίου 
άνθρώπου, νά άποσυρθή άπ’  τή συντροφιά καί 
νά παύση αυτή τή ζωή τού Ιγκλήματος! Κάτι 
όμως τόν στενοχώρησε καί τόν στενοχωρούσε 
καί τόρα. Καί άλλοτε τό είπε καί τό έκαμε, είχε 
άποσυρθή κα'ι τότε άπ’  τή ζωή αΰτή, άλλά γιά 
λίγο καιρό ! Δέν μπόρεσε νά κρατήση πολύ, γιά 
πάντα, τήν άπόφασί του, γιατί τόν έσυρε ή 
παληά συντροφιά, τό έγκλημα, δ βίος τών κιν
δύνων ! .  . " Α ! ή ζωή τής άμαρτίας έχει θέλ
γητρα μεγάλα, λάγνα, πού τά σκεπάζουνε όμως 
καλά τά κουρελιάρικα ρούχα της καί δέν φαί
νονται παρά σέ κείνους, πού τήν γνωρίσουν, 
πού σχετισθοϋνε μαζί. της!. .

Μια βροντή Ιγεινε πέρα πρός τό πέλαγος.
Ή  θάλασσα άλλαζε πάλι χρώμα, έπαιρνε Ινα 

χρωματισμό γής σκοτεινό. ’Αστραπή -έλαμψε 
πέρα στήν άκρη της καί φώτισε τόν όρίζοντα 
σά νά βγήκε φλόγα άπό κάτω άπό κάποιο μέ
ρος υποχθόνιο, πού είχεν Ανοίξει, άπ’ τά βα
σίλεια τού "Αδου! "Επειτα πάλι άλλη αστραπή, 
άλλη, άλλη. . .  *0 όρίζων έφλέγετο πέρα σά 
νά γινότανε πόλεμος, μάχη τού "Αδου μέ τόν 
Ουρανό! Καί ή θάλασσα αγρίευε περισσότερο 
μέ τό χρώμα τό θολό τού χώματος, όμοιο μέ 
αίμα καί ομοίαζε έτσι σάν τέρας, πού σπαράζει, 
δαγκάνει τή μάνα του καθώς βρίσκεται στήν 
αγκαλιά της κάί πηδφ, κυλιέται μέ μανία καί 
χαρά στο αιμα της!

‘Ο Πατάρης πήρε ένα δρομίσκο κομμένο 
μέσα στα χωράφια, πήδησε ένα χαντάκι καί 
βγήκε σέ μιά μάνδρα μεγάλη. "Ενα γαύγισιια 
σκύλου βραχνό . .

Ό  κρότος τών κυμάτων έρχότανε στα αυτιά 
του. Καί ό ουρανός έρριχνε, έρριχνε σταγόνες.

—  Χωρίς άλλο!. . Δέν είνε πιά αΰτό! . .
Τά χείλια του είπαν κάτι ανακατωμένο άπό

κείνα, πού είχε σκεφθή ! Τό παρατήρησε καί 
αΰτός καί σκέφθηκε καλλίτερα.

—  Τώρα τό πρωΐ τά ρούχα καί έμπρός!

Κούνησε καί τό χέρι σημαίνοντας μ’ αύτό 
μόνο νά φύγη!

Ή  μάνδρα τελείωσε καί έστριψε.
Πέρα λίγο άπό κάτι χαλάσματα, όπου ένας 

τοίχος, άπομεινάρι σπιτιού, μαυρισμένος ύψωνε 
μιά μυτερή κορυφή στο σκοτάδι, ένα φώς σκλα
βωμένο έτρεμε μέσα στό φανάρι, έξω άπό ένα 
χαμηλό μαγαζάκι, σάν νά Ριγούσε. . .

Είχε φθάσει κοντά στά χαλάσματα δταν άπό 
τό μαγαζάκι μιά φωνή χονδρή, άλλά σάν Ραϊ
σμένη σέ πολλές μεριές, άρχισε νά τραγουδή 
ένα τραγούδι μονότονο, πένθιμο, καί σέ λίγο 
πολλές φωνές χονδρές, βραχνές, λεπτές ενώθη
καν μαζί της καί όλες μαζί άρχισαν νά τό 
τραγουδούνε. ΤΗταν ένα τραγούδι τής φυλα
κής καί τό αΐσθάνθηκε τώρα, καθώς θά αισθα
νόταν Ιρπετό άσχημο νά τρέχη στό σώμα του!

— "Ωρα καλή !
Ξαφνιάσθηκε καί έβαλε τό χέρι στη μέση. 

Ό  Μπαούρας I
—  Πού πφς;
— "Ισαμε τό δωμάτιο! .  .
—  "Ελα, πάμε μέσα!. . "Εχω κάτι σπουδαίο 

νά σάς π ώ !. . "Ε λα ! . .
Είδε δτι δ Μπαούρας κρατούσε καί ένα δε- 

ματάκι στή μασχάλη.
—  Θά πάω γιά τελευταία φ ορά ! σκέφθηκε 

ό Πατάρης. "Επειτα σά νά άκούμπησε κάπου 
μ’ αυτή τή σκέψι όπου πονούσε.

—  "Αχ I μέ τραβάει! είπε μέ απελπισία.
Στήν πόρτα στάθηκε λίγο. Νά δ Σουραύλης

μέ τό κόκκινο μαντίλι στον λαιμό, ό ασχημο
μούρης Μπάλας μέ τά άραιά δόντια καί τήν 
τριχωτή ρεπούμπλικα, ό γέρο Κούλας μέ τά 
γουρλωμένα άγρια μάτια, τό βλογιοκομμένο 
π ρόσω π ο .. .

—  "Ελα έλα I τού είπε ό Μπαούρας καί τόν 
έσυρε μέσα.

Ξακολουθοΰσαν άκόμη τό τραγούδι τής φυ
λακής. "Αμα τούς είδαν έπαυσαν καί μέ φωνές 
τούς ΰπεδέχθησαν μεγάλες.

—  Ζ ή τω !
Μόνο ένας χονδρός μέ τή ραγισμένη τή 

φωνή σέ πολλές μεριές ξακολουθοΰσε τό τρα
γούδι.

—  Τί έγεινες ; ρώτησε ό Σουραύλης τόν 
Μπαούρα. "Ετσι τό σκάνε;

—  Είχα υπηρεσία!
—  Κατάλαβα!
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—  Τί κατάλαβες; Τίποτα δεν κατάλαβες!
— Καθήστε! διέκοψε άλλος.
Ό  Πατάρης άρνήθηκε και είπε μέ κουρα

σμένη φωνή ότι ήταν άρρωστος.
—  Νά και ένας άρρωστος!
— Έ ν α  κονιάκ πάρε, μωρέ!
—  Τί έχεις; τόν βώτησε ό γέρος στηλόνον- 

τας πάνω του τά γουρλωμένα του μάτια.
Αύτός έφερε τά δυό του χέρια στο στήθος.
—  "Ολο τό στήθος μου πονάει!.
—  Κρύο είνε! Πάρε μιά φασκομηλιά, και 

κόψε και καμμιά δεκαπενταριά βεντούζες καί 
θά γενής περδίκι!

Έκάθησε παράμερα και γύρισε τής πλάτες 
κυτάζοντας έξω τό σκοτάδι. Μία άστραπή τού 
έδειξε ενα δένδρο, πού ήταν άπ' έξω νά σα- 
λεύη τρελά, νά κινήται μανιακά σάν νά προ
σπαθούσε νά φύγη,

Άκουγε χωρίς νά θέλη τί έλεγαν οί συν- 
τροφοί του καί Ινφ δεν ήθελε νά άκούη, τά 
λόγια Ιρχόνταν καί τού δηλούσαντό τί ήθελε 
αύτός νά σκεφθή ! Κάτι τούς ρωτούσε δ  Μπα- 
ούρας νά τού πούνε . .

—  Μωρέ τ’ εΐν’ τούτο;
— Βρε β ρέ !
— Πού τό βρήκες ;
Στράφηκε καί αύτός καί είδε τόν Μπαούρα 

όρθιο νά κρατή στο χέρι του Ινα κρανίο σκε
λετού !

—  Μπά νά σέ πάρη ό διάβολος! Πάντα τέ
τοιος !

Καί ό γέρος μέ τά γουρλωμένα μάτια φα
σκέλωσε τόν Μπαούρα μέ μισοκλεισμενα δά
κτυλα. >

—  Δέν σάς έχω άξιους, βρέ παιδιά, νά μού 
πήτε τίνος είνε αυτό τό καύκαλο.

— Ξέρουμε μεΐς!
—  Γιά νά δώ καί νά σοΰ π ώ !
Είπε δ  γέρος καί δρθώθηκε στό κάθισμά 

του καί έκλινε λίγο Ιμπρός.
—-  Νά τ ο ! Δέ τ ο !
Καί ό Μπαούρας τού τό παρουσίασε, όπως 

θά παρουσίαζε μπουκέτο ! '
Ο γέρος τό είδε καλά κουνώντας λίγο τό 

σώμα δεξιά καί άριστερά· κρέμασε τά χείλια.
—  Μωρέ βάζω στοίχημα ότι θδνε τού 

Κούρκα! Κι’ αύτόν είδα άπόψε στον υπνο 
μου !. . .

Φώναξε ένας μέ πρόσωπο μπουλντώκ καί 
δόντια μεγάλα.

—  Πέτυχες!
—  Μωρέ δλα τά ίδια είνε!

—  Έ γώ  λέω δτι θάνε καμμιανού πρωθυ
πουργού 1

—  "Ωχ ! Μωρέ συ βάρεσες διάνα ! Ό χι μήν 
είνε βασιλιά!

—  Καί τί ρέ; Μή δέν είνε τά ίδια όλα.
—  Δέ λες καί χειρότερα !
Ό  Σουραύλης κύταζε τό κεφάλι σκεπτικός.
Ό  Μπαούρας τόν είδε καί έκανε νά τού μι- 

λήση, άλλα κρότος κεραυνού βρόντησε καί τό 
μαγαζί σείσθηκε. Πολλοί έκαναν τόν σταυρό 
τους.

—  Μέσα Παναγία, έξω Παναγία 1 φώναξε 
ό Μπαούρας, ένφ τό νερό καί τό χαλάζι χτύ
πησε γοργά, δυνατά τά γυαλιά.

—  "Ελα έλα ! Στή δουλειά μας !. . , Τί λες 
Ισύ Σουραύλη; Τίνος λές είνε τό καύκαλο;

— Μ ωρέ! .  . .
Καί δ Σουραύλης κούνησε τό κεφάλι λίγο 

δεξιό καί άριστερά.
—  Γιά νά πάρη ό Μπαούρας τό καύκαλο 

σημαίνει δτι θά είνε αύτό άστυφύλακα, ή δι
καστή, ή . .  .

Ό  Μπαούρας τόν διέκοψε.
— Μπράβο, Σουραυλάκι! Σύ τό βρήκες!
—  Τί είνε; άστυφύλακα;
—  Ό χι δικαστή ί. . σχεδόν !
—  Τί σχεδόν, ρέ ! Λαχείο τό κάνατε;
— Σταθήτε τώρα, βρέ παιδιά, νά σάς τό 

γνωρίσω καί ποιανού ήτανε! . .  . Σταθήτε !
Πήρε τό κρανίο στό δεξί του χέρι, τράβηξε 

τήν καρέκλα του καί την γύρισε νά έχη τό α
κουμπιστήρι προς τό τραπέζι

—  ‘Ρήτορας ήτανε καί Ρήτορας θά γένω!
Καί άνέβηκε πάνω στήν καρέκλα.
—  Λόγο, λόγο ! φώναξαν όλοι καί μερικοί 

χτύπησαν τά χέρια τους στό τραπέζι. "Ενα πο
τήρι κυλίσθηκε χάμω καί συντρίφθηκε.

—  Χώρια τά γερά!
— Λόγο !
—  ΣκάστεΤτώρα!
—  Θέλουμε. . .
—  Σκάσε ρέ.
"Εγεινε ήσυχία καί άκούσθηκε έξω ή βροχή.
—  Λοιπόν! άρχισε ό Μπαούρας κρατώντας 

σιήν παλάμη του τό κρανίο τού σκελετού. Ό  
Σουραυλάκης βρήκε πάνω-κάτω τό τί δουλειά 
έκανε αύτό εδώ τό καύκαλο! Τώρα δμως έγώ 
θά σάς τό συστήσω, θά σάς πώ ποιος ήταν 
καί πώς τόν έλεγαν ! . . . Μήπως θέλει νά πή 
κανείς; Μήπως τού φαίνεται ότι τόν ξέρει; 
Κανείς! Ούτε φωνή, ούτε άκρόασι! "Ετσι είνε! 
Ματαιότης ματαιοτήτων τά πάντα ματαιότης!. .
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Καί δμως, κακομοίρηδες, ολοι τόν γνωρίζαμε 
καί όλους μάς πήγαινε ν ά ! .  . .  όταν είχε τό 
κρέας τριγύρω καί στής γούβες αύτές, κάτι μά
τια, καστανά, μαύρα δέν θυμάμαι, πού όλα 
αύτά τώρα τά έχουν μασήσει τά σκουλήκια, άλ
λοι δικαστάδες στον δικαστή!. . . Σκάστε! "Η 
παύετε ή κατεβαίνω!, . Ρέ γομάρι Μπάλα, δέν 
σκφς;. . . Ά ϊ  στό διάβολο ! "Ολο τόν έξυπνο 
θέλεις νά κάνης, Κ ούτα !. . Λοιπόν, κύριοι μέ 
τά ψηλά καπέλα! Αύτό τό καύκαλο είνε, εΐνε!. .

— Πές το, ρέ, καί μάς έσκασες '■
— Εΐνε τού, τού . . Δαγκάλη τον εισαγγελέα.
—  Τί λές, μωρέ!
— "Αστα λέω!
—  Εκείνου τού σκυλιού !
— ’Αλλού!
— Γιατί, §έ Πίτα, σοΰ φαίνεται δύσκολο 

γιά μένα ; Γιά νά πάρω ένα κεφάλι μιανοΰ 
ψοφιμιού σοΰ φαίνεται δύσκολο- αφού μπορώ 
νά πάρω καί μιανοΰ ζωντανού;

Ό  Πίτας μαζεύθηκε. Ή  φοβέρα ήταν φα
νερή καί ο! άλλοι έσιώπησαν.

Ό  Μπαούρας δέν χοράτευε.
— Λέγε, μωρέ ! Μήν τούς άκούς!. . φώναξε 

ό γέρος.
Ό  Μπαούρας έξακολούθησε.
— Τόν έλεγαν, πού λέτε, Ρήτορα, πού τά 

έκανε δλα θάλασσα! Χτυπούσε, γκρέμιζε, χα
λούσε κόσμο, ή καλλίτερα, νά λέμε ·τή μαύρη 
αλήθεια, τά κεφάλια μας!. . Τόν θυμάσθε, βρέ 
παιδιά, πώς αγρίευε, πώς πρασίνιζε, πώς μαύ
ριζε! Καί γιά νά βγάλη τό όνομα τού βήτορα 
χαντάκωσε χιλιάδες φτωχούς ανθρώπους, πού 
πέσανε στή γλώσσα του! Τό σκυλί!. . Περισ
σότερους έστελνε στον "Αθη αύτός τό χρόνο 
παρά ή Μαύρη θάλασσα!. .

—  Ή τανε πράκτορας τού θανάτου 1
— Σκάσε, Μπάλα, σού είπα!. . Έ τσι λοι

πόν πού λέτε!. . .  Τώρα πρέπει νά τό πούμε; 
Αύτός χαντάκωσε καί μένα! Μούχαν πή,«θυ
μούμαι τότε- —  "Εχεις κανένα βουλευτή, ρέ 
παιδί; Έ γώ  τούς άπήντησα- —  Πού νά τόν 
β ρ ώ ! Δέν είχα πάρει ακόμα τότε τόν άέρα ! 
—  Φουκαρά! μού λένε, χάθηκες! Μήν έχεις 
τουλάχιστο, κανένα πλούσιο συγγενή; —  Πετύ
χατε τούς λόρδους! τούς άπαντώ έγώ, αύτοί, 
μάτια μου, εΐνε τόσο πλούσιοι από χρήμα, όσο 
ένας κασίδης άπό μαλλί! —  Τότε, βλάμη μου, 
βουλίαξες! Τό είπαν καί εγεινε! Ό  εισαγγε
λέας είδε στή φάτσα μου τόν κακούργο, τόν 
Καί καί δέν ξέρω τί άκόμη ! "Εβλεπε, λέει, 
στά μάτια μου νά κυτάζη σάν άπό παραθύρι,

νά προβάλλη, έτσι δ ά !. . . τόν Διάβολο, τόν 
Βεελζεβούλη καί όλη του τήν συντροφιά, καλή 
ώ ρ α ! καί οί χαζοί οί ένορκοι τά χάψανε όλα 
σά λουκούμι! "Εκανε καί ό κουτοδικηγόρος νά 
μέ σώση, είπε καλά καί μπόλικα λόγια, άλλά 
πού νά φθάση τόν κυρ εισαγγελέα, πού όλο μέ 
διαβόλους καί Κάϊδες είχε νά κάν{| καί όλο 
αύτούς ξεφούρνιζε άπ’ τό στόμα του ! .  . Καί 
νά σάς πώ, σκέφθηκα τότε, πού τούς άκουγα 
νά μιλούνε, νά μιλούνε —  μωρέ Δικαστήριο 
κάνουνε, ή συναγωνισμό ρητορείας κ’ έγώ είμαι 
τό βραβείο; Καί έβλεπα, θυμάμαι, τές μασέλες 
τού εισαγγελέα, δηλαδή τούτου δώ πέρα! νά 
άνοιγοκλείνσυν καί νά λένε — Φονεύς! 6 Φο- 
νεύς!. . Καί τραβούσε καί τής λίγες τρίχες πού 
είχε σά νά ξερίζωνε τής Ιδέες!. . "Ας εΐνε, πάει 
καί αύτό! Μιά μέρα, πού λέτε, τά κακάρωσε!. . 
"Εμαθα, ποΰμουν μέσα στή φυλακή, πώς τόν 
πήγαν μέ μουσική καί μέ μεγάλη- λιτανεία. 
"Ολοι οί ζουρλοπαπάδες ψάλλανε γιά τήν ψυχή 
του καί αί ψαλμωδίες των σάν άέρας διαβο
λεμένος τήν βοήθησαν νά πάη πιο γλίγωρα 
στό Διάβολο! ’Από τότε, πού λέτε, έβαλα στό 
νοΰ μου νά πάω, νά τό ξεθάψω τό καύκαλό 
του καί νά τό παίξω στά χέρια μου έτσι δ ά !.  . 
"Επειτα νά τού βάλω μέσα, κάτι πού τάξί- 
ζει! Καταλαβαίνετε;. . Νά τώρα, κύριε Είσαγ- 
γελέα !

Καί ο Μπαούρας έδωσε μιά στό κρανίο δυ
νατή και αύτό τού ξέφυγε άπ’  τό χέρι καί έπεσε 
κάτω άπ’ τήν καρέκλα τού Σουραύλη.

—  "Αϊ στό Διάβολο !
—  θάσπασε!
Ό  Σουραύλης έσκυψε καί τό πήρε.
—  Ό χι, δέν έπαθε τίποτα !
Ό  Μπαούρας πήδησε άπ’ τό κάθισμά του 

κάνοντας νά κινηθούνε τά ποτήρια καί τά 
μπουκάλια άπ’ τό τεζάχι.

—  Φέρ’ το δώ !
— Στάσου, βρέ άδελφέ!. .Τί φοβάσαι; Θά 

τό φ ά ω ;
Τό κύταξε λίγο καί εγεινε σκεπτικός.
—  Τί είνε δ άνθρωπος! είπε κουνώντας τό 

κεφάλι.
— Ά σ ε  τής φιλοσοφίες, ρέ!
Καί δ  Μπαούρας τού τό άρπαξε. "Επειτα 

γύρισε πίσω καί κύταξε.
—  Πού είνε ή καρέκλα μου;
Τήν έσυρε καί κάθησε βάζοντας κοντά του 

τό κεφάλι.
— Π άρ’ το άπ* έκεί, ρέ !
—  Γιατί;
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— Ξέρω και γώ, μή το δούνε τίποτα μαγ- σμένο, είχε σβύσει. Σκότος παντού! Ή  ψηλή
κουφηδες! ■ κορυφή του τοίχου σά φάντασμα ύψώνετο στά

— Και δέ λέμε δτι είμαστε σπουδαστάδες σκοτεινά. Πέρα δμως πρός τό πέλαγος κάποτε
για γιατροί! Θέλουνε καί δέ θέλουνε θά τό άστραφτε.
πιστέψουν! "Ηθελε νά περπατήση, νά κινηθή, γιατί κάτι

*0 Μπαούρας πήρε τή μισή δκά και γύρισε πού αίσθάνθηκε σά μαζεμένο, διπλωμένο μέσα
στον ταβερνιάρη. του ήθελε τήν κίνησι για νά ξετυλιχθή!

— Βρε Κουλούκη! κοιμήθηκες; Βάλε μας Κοντά σέ μιά σειρά δένδρα στάθηκε. Είχε 
γιατρικό! βρή τό κόψιμο των σχέσεων, τον φραγμό, πού

Τόν Πατάρη τον-είχε απασχολήσει ό λόγος θά έβαζε, τήν άβυσσο, πού θά τον χώριζε άπ’
του συντρόφου του, έπειτα πάλι προσπάθησε τήν αμαρτωλή ζωή ! Επανήλθε στά παιδικά
να βάλη σέ τάξι έκεΐνο, πού τόν στενοχω- του κείνα. χρόνια, πού χαρωπό τόν έκλειναν
ρούσε καί τό όποιον αίσθανόταν τώρα πε- μέσα καί τά όποια περνούσαν κάποτε άπ5 τό
ρισσότερο κεΐ μέσα, κοντά ατούς συντρόφους νοΰ του σά σκιές περαστικές φευγάτες άπό α
τού. Πώς ήθελε ένα τρόπο νά βρή, νά έκοβε πείρα βάθη ! Καί τά όποια δσο αυτός προσ-
τόν δεσμό, πού αισθανόταν νά τόν δένη μ’ αύ- παθοΰσε νά τά σταματήση, τόσο αυτά έφευγαν,
τους, νά τού σήκωνε φραγμό πελώριο, νά τού έσβυναν καί τόν άψιναν νά βλέπη τό μέρος
άνοιγε άβυσσο και νά τόν χώριζε άπ’ αυτούς! πού βρισκόταν! Γύρισε στά ϊδια κεΐνα χρόνια,

Σκέφθηκε νά γράψη σένα ξύλο, ή σέ μάρ- γιατί βρήκε τό ίδιο σχεδόν μέσον πού δταν μάλ-
μαρο νά σκαλίση τήν ήμερομηνία, πού θά όρ- λωνε χώριζε άπ" τούς φίλους του! "Εκοψε ένα
κιζόταν νά άποσυρθή, άλλά τού φάνηκε πολύ κλαδί ξερό καί αφού είδε, δτι κανείς δεν τόν
μικρό καί σάν νά ύπήρχε καί σχέσι. . . "Εξαφνα έβλεπε, κυτάζοντας πρός τό μέρος τού καπη-
σηκώθηκε καί βγήκε εξω. Καθώς έκλεινε τήν λειοΰ, άπ’ τό όποιο, κείνη τή στιγμή, μαζί μέ
πόρτα, οί σύντροφοι χτυπούσαν τά ποτήρια τόν κρότο τού κύματος, πού περνούσε, πού έρ-
των τά γεμάτα άπ’ τήν κίτρινη §ετσίνα. χόταν σάν καλπασμός μυριάδων Τιτάνων Ιπ-

—  Είς ύγείαν! είς υγείαν! έλεγαν, φώναζαν, πέων, βγήκε καί ήλθε τό τραγούδι τής φυλα-
Τού φάνηκε σάν άποχαιρετισμός αύτό. Ή  κής ψαλλόμενο άπό πολλές φωνές μαζί, έσπασε

βροχή είχε πάψει καί μόνο κάποτε σταγόνες τό κλαδί, τό έκανε πολλά πολλά κομμάτια, έπειτα
έπεφταν. "Ανεμος δέν φυσούσε. Ό  κρότος τής μέ μιά ορμή τά πέταξε, τά σκόρπισε τριγύρω
θαλάσσης έφθανε δυνατός, μέγας! Τό φώς, πού καί μακρυά τό ένα άπ’ τάλλο δσο μπορούσε
ήταν έξω καί έτρεμε μέσα στο φανάρι κλει- περισσότερο!

Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Ν Η Σ  Ν . Β Ο Υ Τ Υ Ρ Α Σ
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ο ΣΟΛΩΜ ΟΣ ΕΝ Κ ΕΡΚ Υ ΡΑ ι

Ενα βράδι, προ τεσσάρων Ιτών, είχα πλάνη9η
εις τούς κερκυραϊκούς δρομίοχους, ένψ ό

δίσκος τής σελήνης ¿σκόρπιζε την χρυσήν λάμ-
ψιν του, άργά δψούμενος άπό τ ’ άντικρυνά 
βουνά τής Ηπείρου.

"Υστερ’ άπό αρκετήν άσκοΛον περιπλάνησιν 
εφθασα εϊς τήν όδόν 'Αρσενίου. Παρακάτω ό 
δρόμος ήτο φραγμένος μέ σιδηράς κιγχλίδας, 
και τό Ίόνιον πέλαγος άπλωνε τήν-ύγράν σιω
πήν του κάτω άπό τό σεληνόφως.

Ώ ς άντίθεσις τού είρηνικού τοπίου, έφαί- 
νετο άπεναντν ό σιωπηλός όγκος τού βενετικού 
φρουρίου σκυθρωπός, κάτω άπό τά φωτεινά 
κύματα, με τά όποια τόν έλουζεν ή σελήνη,

Τυχαίως, δπως έστρεφόμην, επεσαν τά βλέμ
ματά μου εις ένα σπίτι με ώραΐον καί ήρεμον 
εξωτερικόν, κτισμένον δπεναντι άπό την θά
λασσαν.

Μία επιγραφή εντειχισμένη εϊς τήν πρόσο-
ψιν μ’  εσταμάτησεν. '¡.'Εν tfj olxtq t c v t j j  τφ
1857 άπέ&ανεν ό έν Ζαχύν&φ fdv γεννηθείς,
t t jr  όέ Κέρκυραν <δ? Ιτέραν πατρίδα άγαπήοας
καί έπ ί μακράν ε ν  τ ο ύ τ η  δ ι α τ ρ ί ψ α ς ,  ¿Ενικός
ποιητής καί τής ίλεν&ερίας Υμνητής Διονύσιος 
Σολ ωμός».

Και Ισταμάτησα εμπρός εϊς τό σπίτι όπου 
έζησε τά τελευταία χρόνια τής ζωής του ό  Σο
λωμός. Μέσα είς τήν σκέψιν μου έζωντάνευσεν 
ό  νεκρός ποιητής, καί ή ψυχή μου έπλημμύρι-
σεν άπό τήν μακρινήν μελφδίαν τού τραγου
διού του.

Ά π ό  μικρός άγάπησα τόν Σολωμόν. 
’ Ενθυμούμαι είς τήν Ζάκυνθον όποΰ μέ 

τήν παιδικήν μου άμέλειαν καί ραθυμίαν άπέ- 
ψευγα τό σχολεΐον καί εόχαριστούμην ν’  άνα- 
γινώσκω τόν Λάμπρον καί τήν Φαρμακωμένην 
κλεισμένος είς τό δωμάτιόν μου. Διά τούτο 
όταν εύρέθην κατά τύχην κάτω άπό τό σπίτι 
δπον άπέθανεν ό  ποιητής, μέσα είς τήν νυ
κτερινήν οιγήν όποΰ ήτο

μήν, μακράν άπό τήν Ιπήςειαν τής ώρας καί 
τού τόπου, νομίζω ότι τότε πραγματικώς είδα 
τό μεγαλοπρεπές άνάστημα τού ποιητού νά 
περνρ ως μακρινόν δραμα.

νΕκτθτε μοδ έγεννήθη ή περιέργεια νά μάθω 
κάθε λεπτομέρειαν περί τής εν Κέρκυρα ζωής 
τού ποιητού, καί σήμερον μαζί μέ τάς άτομι- 
κάς κρίσεις μου, σημειώνω είς όλίγας γραμμάς 
καθετί σχετικόν, τό όποιον, είτε διεσφθη είς 
τήν μνήμην τών έπιγενομένων, είτε κατώρ- 
θωσα ν’ άνεύρω ερευνών δυσεύρετα φυλλάδια, 
έφημερίδας, σημειώσεις καί έπίσημα έγγραφα 
τής έποχής εκείνης.

* * %

Κατά τό τέλος τον 1828 ό Σολωμός άνε- 
χώρησεν άπό Ζάκυνθον είς Κέρκυραν, δπου, 
μακράν τών συγγενών του καί κάθε δχληράς 
γνωριμίας, επεδόθη είς τήν μελέτην τής γερ
μανικής φιλολογίας. Ό  σπουδαιότερος λόγος 
τής άναχωρήσεώς του ήτο μία οικογενειακή 
φιλονεικία μεταξύ τού ποιητού καί τού άδελ- 
φού του Δημητρίου.

Έ ν Ζακύνθφ οί δύο άδελφοί έμεναν είς τό 
πατρικόν σπίτι, ό μέν Δημήτριος εϊς τό επάνω 
πάτωμα, ό δέ ποιητής εϊς τό κάτω, τό όποιον 
ήτο οτενώτερον. Ό  ποιητής είχεν είς χρήσιν 
του καί μίαν άποθήκην είς την αύλήν, ό  Δη- 
μήτριος δμως, θέλων νά τοποθέτηση μερικά 
πράγματα είς αυτήν, διέταξε ιόν υπηρέτην του 
νά διάρρηξη τήν θύραν. 'Ένεκα τούτου έψυ- 
χράνθησαν οί δύο άδελφοί. Ό  ποιητής δυσα- 
ρεστημένος έστειλεν άναφοράν προς τόν διοι
κητήν τής νήσου, εκθέτων τά παράπονά του, 
καί διά να άποφύγη έριδας καί συγκρούσεις 
μετά τού αδελφού του, μετφκησεν.

Τόν Ιούνιον τού 1828 διένειμαν τήν πε
ριουσίαν των, κατόπιν έκτιμήσεως πραγματο- 
γνωμόνων

στρογγυλοφέγγαρη φωτοχνοία 
οάν τήν λαμπρόπλαστη ηρωτοννχτιά,

ήσθάνθην ένα ισχυρόν τιναγμόν μέσα είς τά
στήθη μου. Καί μού εφάνη ώς νά έβλεπα μέ
τά μάτια τής ψυχής μου τόν Ποιητήν νά διευ-
θύνη τά άργά βήματα έκεί κάτω είς τήν Σπια- 
νάδαν

Καί τώρα πού σκέπτομαι ¿κείνην τήν στιγ-

1 Εχω ύπ’ όψ ινμου τό ύτό τών πραγματοννω- 
μονων συνταχθεν έγγραφον, εόγενώς πρός ά ν ά γ ν ΐ™  
παραχωρη&εν ε ις  ε Μ ^ ύ π ό  άγαπητού φίλου. Χάριν πε- 
$(8(>γ£ΐας άποβτΐί» εόώ  όλίνσς νοβιιιιάί· *τ

ν1.» ,4,26. Zfarfto*
γραμμένοι, ως κριται πρακτικοί άπό μέρος τών «άνε
των Ζ Τ ν  ·Λίο1~  Zai άδελφών κ Η .
« A e  ™  Κ “ θεσ,ΙΙκά  Του«  παρησιαομένΐ
ίδ^, ■ νοτεβ ° ν  ακεραομένου καί 24 τούΜιου και 5 Ιουνίου τρέχοντος είς τάς πράξεις τού Γ  
Δ ,χ ο π ο υ λ ο υ  νοτάριον, μέ τά όποια μάς έίουσιαΐο.ιύ

ρασωμεν είς δυο, ολα τους τα αγαθά, καί μάλιστα δέ 
το όσπιτιον τους δομινικάλε, κείμενον εις τόν Φόρον
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Μετά πέντε μήνας ό ποιητής άνεχώρησεν είς 
Κέρκυραν.

"Οταν εφθασεν έκεί, ή πρωτεύουσα τής Έπτα- 
νήσου ήτο τό κέντρον πολλών καλλιτεχνών, 
ποιητών καί φιλολόγων. Ή σαν δέ οϊ διακε
κριμένοι εκείνοι άνόρες, οί όποιοι συνέδεσαν 
τό δνομά των μέ τήν Ιστορίαν τής νέας 'Ελ
λάδος, "Ελληνες καί πρόσφυγες Ιταλοί.

Ά μ α  εφθασεν είς τήν Κέρκυραν ό Σολω
μός, τόν έπεσκέφθησαν οί καθηγηίαί τού Ίο - 
νίου Πανεπιστημίου καί οί άνθρωποι τών 
γραμμάτων.

Τότε 0 Νεόφυτος Βάμβας τόν παρεκίνησε

νά τους τό χωρίσωμεν είς δυο μερίδια μέ τόν πλέον 
καλλιώτερον τρόπον όπου ήθελε τού εΰρομεν.. .κλπ.». 
Έ κ  τής λεπτομερούς τούτης περιγραφής σχηματίζο- 
μεν μίαν Ιδέαν περί τής άκινήτου περιουσίας τού 
ποιητού καί τού αδελφού του ήτις άνήρχετο είς άξίαν 
1 4 .621  ταλλήρων. "Ο  ποιητής ελαβεν είς ιό  μέρος του 
7 301 τάλληρα κολοννάτα. Ό  ποιητής διαμένων έν 
Κερκύρφ έλαμβανε παρά τού άδελφοΰ του Δημητρίου, 
ώ ς διαχειριστού, εκατόν κολοννάτα κατά μήνα.

νά μεταβή είς τήν Ιλευθερωμένην Ελλάδα.
—  Έψάλατε τόν άγώνα τής Ελλάδος, τού 

εΐπε, πηγαίνετε τώρα νά φιλήσετε τήν γήν της.
Ό  Σολωμός δμως δεν έπεσκέφθη ποτέ τήν 

Ελλάδα αλλά έπροτίμησε νά μείνη εϊς τήν 
Κέρκυραν ολην του τήν ζωήν.

"Οταν τόν προέτρεπον νά έπισκεφθή τάς 
’Αθήνας, άπήντα συλλογισμένος.

—  Φοβούμαι μή δέν τήν γνωρίσω- θά πάω, 
αλλά δσο αργώ τόσο προχωρεί στήν άρχαία 
της δόξα.

Έφοβείτο ό ποιητής μήπως χάση τό ίν
δαλμα τής ωραίας πατρίδος όποΰ είχε κλείσει 
είς τό άγιον βήμα τής ψυχής ίου. Κάτι παρό
μοιον συνέβη καί εϊς τόν ’Αθανάσιον Χριστό- 
πουλαν, ό όποιος επισκεφθεΐς τήν Ελλάδα καί 
μή εδρών αδτήν ώς τήν Ιφαντάζετο άνεχώρησε 
παρευθύς.

Ό  Ιταλός ποιητής Ρεγάλδης ¿κπλήσσεται καί 
λυπείται διότι ό Σολωμός δέν επεσκέφθη τήν 
Πελοπόννησον καί τήν ’Αττικήν, καί δέν άνε- 
μίχθη εις τήν πολιτικήν '. ’Απορεί πώς έμεινεν 
αργός καί δέν Ιμελέτησε τόν λαόν, τό άποδίδει 
δέ είς τήν οικογενειακήν δίκην *.

Ό  κατόπιν άρχιεπίσκοπος Ζακύνθου Ν. Χα- 
τραμής είς ένα Ιπιμνημόσυνον λόγον προς τόν 
Σολωμόν τόν όποιον έξεφώνησεν έν Ζακύνθφ, 
άναφέρει δτι ευρισκόμενος είς τήν Κέρκυραν 
ήκουοε τόν ποιητήν νά όμιλή περί τής Ελλά
δος μέ μεγάλον ενθουσιασμόν καί ν’ άνακράζη 
δακρυσμένος.

— Άρπαξαν πολλές τρίχες άπό τό κεφάλι 
τής καϊμένης8.

Είς κάποιον άλλον δέ ό όποιος τόν ήρώ- 
τησε διατί ζή είς τήν Κέρκυραν και δέν πη
γαίνει είς τήν Ελλάδα, άπήντησε.

— Καί δν εύρίσκωμαι εϊς τήν Κέρκυραν, ή 
ζωή μου όμως δέν είναι είς τήν Κέρκυραν.

"Αλλη ήτον ή ζωή τού Σολωμοΰ είς τήν 
Ζάκυνθον καί άλλη εϊς τήν Κέρκυραν. Άλλοι

1 Ό  αδελφός τού ποιητού Δημήτριος έπαιξε με
γάλον ρόλοι· είς  τήν πολιτικήν τής "Επτάνησου, ώ ς γε
ρουσιαστής καί πρόεδρος τής γερουσίας. Ό  ποιητής, 
αν καί δεν άνεμίχθη είς τήν πολιτικήν τών κομμάτων 
τών έργαζομένων πρός ενωσιν τής Επτάνησου μετά 
τής λοιπής "Ελλάδος, συνειιερίξετο τάς Ιδέας τών μ ε
ταρρυθμιστών. έθεώρει δε ω ς δυσχερή καί πρόωρον 
έπιχείρησιν τάς απόπειρας τών ριζοσπαστών διά τήν 
Ινωσιν. Ό  μεγας ποιητής δέν ήτο όξύς πολιτικός.

2 ό  K egaldi, Storia e letteratura κλπ. L ivo rn o  
1879, σελ. 353.

* Π ρβλ. Λόγος είς τόν θιάσημον τής ν έ α ς Έ λ λ ά -  
δος ποιητήν Κόμ. Ίπ π . Διονύσιον Σολωμόν, υπό Ν .  
Κατραμή ΐερέως Έ ν  Ζακύνθφ 1857, σελ. 13.
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οί κύκλοι τής ζακυνθινής διασκεδάσεως καί 
συντροφιάς του ποιητοΰ καί άλλοι τής κερκυ- 
ραϊκής. ΕΙς την Ζάκυνθον ό άστεΐος Ιατρός 
Ροΐδης, ό ποιητής Μάτε&ης, δ πολυμαθής Ια
τρός Ταγιαπιέρας, ό μητρυιός του Λεονταρά- 
κης κα'ι τόσοι άλλοι διεσκέδαζαν τά βράδια είς 
τό σπίτι τοΰ ποιητοΰ πειράζοντες τον Ροΐδην 
και κάμνοντες σατυρικά ποιήματα. Εΐς την 
Κέρκυραν δ ποιητής φαίνεται διαφορετικός, 
μετεβλήθη κάπως ό χαρακτηρ του. Συνέτεινε 
καί ή οικογενειακή έ κείνη δίκη, δια τήν όποιαν 
ό ποιητής έλεγεν δτι, δν δέν ήθελε τήν κερ
δίση, θά έπήγαινεν εΐς τά Παρίσια διά να ζήση 
έκεϊ μεταφράζων είς τήν ιταλικήν γλώσσαν τά 
νεοφανή συγγράμματα τής γαλλικής φιλολο
γίας. Ευτυχώς δέν ήθέλησεν ή τύχη νά πραγ
ματοποίηση τήν σκληράν αυτήν άπόφασιν.

Ό  ποιητής συνέδεσε στενήν φιλίαν με τον 
κερκυραΐον μουσουργόν Νικόλαον Μάντζαρον 
και έσύχναζεν είς τό σαλόνι του, τό όποιον ήτο 
ενδιαίτημα σοφίας και τέχνης, διότι εκεί εσύ- 
χναζεν ή αριστοκρατία τοΰ πνεύματος.

Είς τάς συναναστροφάς τοΰ Μαντζάρου 
ελάμβανον μέρος δ Βράΐλας, ό Μουστοξύδης, 
ό τραγικός ποιητής ’Ιωάννης Ζαμπέλιος δστις 
εύρίσκετο έν Κερκύρα ως μέλος τοΰ άνωτάτου 
συμβουλίου τής Δικαιοσύνης, ό δαλματός Θω- 
μαζέος, ό αυτοσχεδιαστής Ρεγάλδης καί άλλοι 
Ιταλοί πολιτικοί φυγάδες, οί όποιοι, ως έκ τών 
επαναστάσεων υπέρ τής πολιτικής Ινότητος τής 
’Ιταλίας, κατέφευγον είς Κέρκυραν.

Είς τάς συναναστροφάς τοΰ Μαντζάρου ή 
συζήτησις περιεστρέφετο είς τήν φιλολογίαν 
καί τήν μουσικήν καί άπηγγέλλοντο ποιήματα. 
Ό  Μάντζαρος Ιθαύμαζε τό έ'ργον τοΰ Σολω- 
μοΰ καί είχε μελοθετήσει τήν Φαρμακωμένην 
πριν έγκατασταθή ό ποιητής είς τήν Κέρκυ
ραν. Συχνά ή συνομιλία έστρέφετο είς τήν δη
μοτικήν γλώσσαν καί τότε δ Σολωμός άνέ- 
πτυσσεν δλας τάς περί γλώσσης ίθέας του, αί 
όποΐαι εύρίσκονται έν σπέρματι είς τον διά
λογόν του μεταξύ ποιητοΰ καί σοφολογιωτάτου.

Συχνά ό Σολωμός μετέβαινεν είς τήν οίκίαν 
τοΰ Μαντζάρου καθ’ ήν ώραν οήτος παρέδιδε 
μουσικήν είς τούς μαθητάς του. 'Όταν ό ποιη
τής άκουσε διά πρώτην φοράν έκτελουμένην 
άπό τόν Μάντζαρον τήν μελοποίησιν τοΰ ύμνου 
άνελύθη είς δάκρυα.

Ό  Μάντζαρος έμελοποίησε τόν ύμνον 1 κατά

1 Ή  μελοποίησις αδτη άφιερώθη προς τόν βασι
λέα ~Οθο>να, οΰτος δέ τήν εστειλεν δπιος κριθή άπό

τρεις διαφόρους τρόπους, καί τετράκις τήν Φαρ
μακωμένην. Έμελοποίησε δέ άκόμη τάς δύο 
πρώτος στροφάς τοΰ ύμνου προς τόν Βύρωνα, 
τήν μετάφρασιν τής φδής τοΰ Πετράρχη άπό 
τοΰ στίχου

"Ανδια Φνμονμαι ¡πέφτανε
απ’ τά κλωνάρια πλήθος.

Ά π ό τόν Λάμπρον Ιτόνισε δύο μέρη, τό τρα
γούδι τά δύο άδέλφια

. *Ομοίως τ ’ αγγελούδια 
Ανέσπερα Αατέρια. . .

καί τό άλλο απόσπασμα

Στην κορυφή τής θάλασσας πατώντας.

Έτόνισεν έκτος τούτων καί τήν Ξανθούλα δίς, 
είς Μοναχήν, τήν Εύρυκόμη, τό επίγραμμα είς 
Φραιζερ, "Ακου εν δνειρο κυρά μου, καί Φω- 
νοΰλα μέ πίκρα μέ κράζει.

Κανείς περισσότερον τοΰ Μαντζάρου δέν 
συνεδέθη μέ φιλίαν τόσον έγκάρδιον προς τόν 
ποιητήν. 'Ο  Σολωμός ήρέσχετο νά συζητή μέ 
τόν Μάντζαρον, βυθιζόμενος είς τά μυστήρια 
τής άρμονίας. Ό  Έπτανήσιος ούδέποτε υπήρξε 
ξένος πρός τήν μουσικήν διότι επί εκατοντάδας 
ετών έζησεν υπό τούς Βενετούς, τών οποίων 
ή φιλομουσία έπέδρασε πολύ επ’ αύτοΰ· Διά 
τοΰτο καί ό Σολωμός ό ίδιος ώμολόγει δτι 
δσον ένέκυπτεν είς τήν μουσικήν, τόσον εύκολω- 
τέραν είχε τήν ποιητικήν εμπνευσιν. Ή  ποίη- 
σις τοΰ Σολωμοΰ είναι μουσική καθαρά, άκόμη 
δέ καί είς τό τέλος τής ζωής του, δταν επη
ρεασμένος άπό τήν γερμανικήν ποίησιν καί φι
λοσοφίαν, έζήτει νά έγκαταλείψη τήν όμοιοκα- 
ταληξίαν, και τότε άκόμη δχι μόνον αί λέξεις 
του άλλά καί αύταί αί σκέψεις του ήσαν μελω
δικοί.

"Ο Σολωμός Ικ φύσεως είχε μουσικήν άντί- 
ληψιν, άπό μικρός έστέκετο έκστατικός ν ’ ά- 
κούση είς τήν εξοχήν τόν ήχον τής φλογέρας 
καί τά τραγούδια τών χωρικών. Έ λαβε τάς 
πρώτας μουσικάς εντυπώσεις άπό τρυφερός ή- 
λικίας, άνετράφη είς την Ιταλίαν τήν κατ’ εξο
χήν χώραν τής μουσικής, έζησεν είς τήν Ζά
κυνθον καί τήν Κέρκυραν, δπου τά άσματα

γέρμα νους τεχνοκριτας οίτινες τήν «θεώρησαν αξίαν 
θαυμασμού. 'Η  μουσική έδημοσιεΰθη ύπό τόν έξης 
τίτλον « Διονυσίου Σολοιμοδ, ύμνος είς  τήν Ε λ ε υ θ ε 
ρίαν, μελοποιηθείς ύπό τοΰ Ιππότου Νικολάου X .  
Μαντζάρου διηνεκούς προέδρου τής εν Κερκύρμ Φι
λαρμονικής Εταιρείας κλπ Έ ν  Λονδίνφ 1878. τύποις 
Clayton».

και αί καντάδες δέν λείπουν ποτέ καί ή γλώσσα 
άκόμη τών κατοίκων έχει μίαν φυσικήν άρμο- 
νίαν εγγενή πρός τήν μουσικήν. ‘Ο  Σολωμίις 
εγνώριζε καί τεχνικώς τήν θεωρίαν τής μουσι
κής. Έ&υνήθιζε δέ δταν έγραφε τά ποιήματα 
του νά τά ψάλλη διά νά δοκιμάζη τήν τελειό
τητα τοΰ στίχου.

Εύρίσκετο είς τήν Κέρκυραν δταν μίαν αυ
γήν είχε άρχίσει νά γράφη «τόν θάνατον τον 
βοοχοΰΐ. Τό άπόγευμα Ιπήγε είς τήν έξοχήν, 
εκάθησε κάτω άπό ενα δένδρον καί ¿τραγού
δησε τούς πρώτους στίχους. Τό βράδι έγύρισεν 
είς τό σπίτι ν.αί εκάθησε διά νά τελείωση τό 
ποίημα. "Εξαφνα άκούει είς τόν δρόμον νά 
τραγουδούν. Σηκώνεται ό  ποιητής, πηγαίνει 
είς τό παράθυρο ν καί άκούει. Μερικοί νέοι 
έψαλλαν

Εχθές μου ’π έθ α ν ε  σ βοσκός 
και χέοοεροι στον ώμο 
μου τόν ίπήραν σήμερα 
οτόν νοτερό τον δρόμο.

'Ο  Σολωμός έμεινεν έκπληκτος. Π ώς εγνώρι- 
ζαν Ικεΐνοι οί νέοι τό ποίημά του, άφοΰ ά
κόμη δέν τό είχε τελειώσει καί δέν to εδιά- 
βαοε κανενός; ’ Αργότερα έμαθε δτι ενφ τό 
ετραγουδοΰσε κάτω άπό τό δένδρον, εκεί πλη
σίον επάθητο κάποιος ό όποιος εσημείωσε τούς
στίχους πού ήκουσε.

Τήν φυσικήν πρός τήν μουσικήν κλίσιν τοΰ 
Σολωμοΰ ό Μάντζαρος εχαρακτήρισεν ως 
« υπερβολικήν «όπάθειαν τών νεύρων ή όποια 
τόν καθιστα εύαία&ητον είς τήν άρμονίαν τών 
ήχων, καί Ικανόν νά έννοή τήν μουσικήν περισ
σότερόν κάθε άλλου πράγματος ώ ς εκ τής φύ
σεως τον όργανιομοϋ του».

'Ως έκ τής τελείας κατασκευής τοΰ λάρυγγός 
του ή φωνή του ήτο αρμονική, εύκαμπτος, εκ
φραστική καί ήχηρά. Συχνάκις ό Σολωμός κατά 
τήν μαρτυρίαν τοΰ Μαντζάρου αυτοσχέδιαζε 
μελωδίας1. Έσχημάτιζε τήν ποιητικήν άρμο- 
νίαν μέ νότες τής μουσικής διά ρυθμικού κλο
νισμού τής φωνής (cadenza).

Μίαν ήμέραν δ  ποιητής άπήγγελλε τόν 
«Πορφύραν» πρός τον Μάντζαρον, ό  όποιος 
τόσον ένθουσιάσθη άπό τήν βαθεϊαν άρμονίαν 
ώστε έγραψεν δτι « είναι ένα νέον είδος μετρι
κής μέ όλους τούς τεχνικούς τύπους τών ρυθ
μών (battuta m usicale) καί μέ νέας ρυθμι
κός παρηχήσεις, αί όποΐαι πηγάζουν άπό τάς

1 G. Regaldi, Storia e Letteratura. Livorno 
1879. σελ. 370 .
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ιεχνικάς συμπτώσεις τών μακρών καί βραχέων. 
Τονίζει τούς στίχους είς τρόπον ύπερβαίνοντα 
κάθε γνωστόν είθος μέτρου καί σχηματίζει 
νέους πόδας πολυσυλλάβους καθώς τών αρ
χαίων, οϊτινες έστηρίζοντο επί τοΰ τετραχόρδου 
συστήματος άλλά τοΰ Σολωμοΰ έκπηγάζουν έκ 
τοΰ νέον συστήματος τών δκιώ χορδών*.

Ό  Μάντζαρος Ιπίσης παρατηρεί διά τόν 
Σολωμόν δτι «ώς έκ μιάς Μιοφνΐας ρν&μιχο- 
αρμονικής τοΰ πνεύματός ταυ τό πράγμα, ή 
ιδέα καί ό λόγος ήσαν δι’ αυτόν μία τριάς εν
τελώς άρμονική, αύθόρμητος καί άδιαχώριστος 
Ή  ομιλία του πρωτότυπος καί πλήρης ζωής 
έδιδε μίαν ίσχυράν έντύπωσιν πρός τούς άλ
λους, καί ό λόγος ήτο δι’ αύτόν σκέψις*.

« * «

Κατά τό 1833 ό Σολωμός επανήλθε δι’ δλί- 
γας ήμέρας είς τήν Ζάκυνθον. 'Η  αιτία είναι 
άγνωστος, πιθανόν όμως λόγοι οικογενειακοί 
νά έφεραν τόν ποιητήν εΐς τήν πατρίδα του 
διότι κατά τό έτος εκείνο ήρχισεν ή δίκη με
ταξύ τών δύο άδελφών καί τοΰ, μετά τόν θά
νατον τοΰ πατρός των, γεννηθέντος τέκνου ύπό 
τής μητρός των ’Αγγελικής Νίκλη. Ό  υιός ού- 
τος Ιωάννης Λεονταράκης, μετά είκοοιπέντε



Ετών απουσίαν έπιστρέψάζ είς τήν Ζάκυνθον, 
ενεγράψη εις τά βιβλία τοΰ υγειονομείου ώς 
’Ιωάννης Σολωμός. Ίσχυρίζετο δτι ήτο υίός 
ύστερότοκος τοϋ άποθανόντος Νικολάου Σο- 
λωμοΰ, Εζήτει δέ ν’ ανακηρυχθή κληρονόμος 
καί νά λάβη τό άνάλογον μερίδιον 1.

Έπιτρέψας δ Σολωμός είς ιήν Κέρκυραν 
κατά τό αύτό ετος 1833, κατφκησεν είς την 
οικίαν τοΰ λογίου Ιταλού Φλαμινίου Λόλλη 
μετά τοΰ όποίου συνεδέετο διά στενής φιλίας3.

Κατά τό διάστημα τής δίκης ό  Σολωμός 
έγραψε τήν Φαρμακωμένην είς τον ”^δην 
(1833) καί ετελειοποίησε τό μέρος έκεΐνο τοΰ 
Λάμπρου, τό όποιον είχε σχεδιάσει είς τήν 
Ζάκυνθον μαζί με τόν ύμνον καί τό εδημο- 
σίευσεν είς τήν Ίόνιον ’Ανθολογίαν τής Κέρ
κυρας (1834), περιοδικόν συστημένου άπό τόν 
λόγιον καί φιλελεύθερον άγγλον άρμοστήν 
Νοΰγγεντ.

Ή  δίκη ομως αυτη Ιπίκρανε τήν ζωήν τοΰ 
ποιητοΰ καί ιόν έκαμε μελαγχολικόν καί μι
σάνθρωπον. Ό  Σολωμός άπελπίζετο διά τήν 
δυσφήμησιν τής μνήμης τής μητρός του, τήν 
οποίαν ένφ ήγάπα ήναγκάζειο, διά νά μή 
χάση τήν περιουσίαν του, νά παραστήση πρό 
τοΰ δικαστηρίου ώς δπιστον σύζυγον. 'Ο  Σ ο 
λωμός είς τήν Κέρκυραν, μακράν άπό τήν κοι
νωνικήν παραζάλην, εζη τήν μοναχικήν ζωήν 
τής μελέτης καί τής σκέψεως.

Κατά τό 1830 ό  ποιητής έγραψεν 4κ Κέρ
κυρας πρός τόν φίλον του Γεώργιον Μαρκο- 
ραν πατέρα τοΰ ποιητοΰ, δστις ήτο είσαγγελεΰς 
έν Κεφαλληνία.

«Είναι ώραΐον είς τήν ησυχίαν τοΰ μικροΰ 
δωματίου νά γράφη κανείς δ,τι μέσα του τοΰ 
λέγει ή καρδιά. Καί ή ίδέα μόνον τοΰ επαί
νου, δταν είναι υπερβολικός, συγχίζει. τήν ηδο
νήν εκείνην, καί ενίοτε σπρώχνει είς τό χειρό

1 Έ χ ω  ύπ’  όψιν μου τά  σπουδαιότερα τών εγγρά
φων τής δίκης ταύτης, εΰγενώς παραχωρηθέντα μοι 
πρός έξέτασιν, παρά του φίλου μου κ. Λ . Ζώ η. Ό  
υιός αϋτος τής μητρός τοΰ Σολωμοΰ Ισχυρίζεται διά 
τοΰ δικηγόρου του Μιχαήλ Τσιτσιλιάνη δτι καθ’ ήν 
εποχήν άπέθανε ό  Νικόλαος Σολωμός η σύζυγός του 
Α γγελική Νίκλη ή το έγκυος. Έ κ  των εγγράφων τής  
δίκης εξάγω δτι έπαρουσιάσθη διά τοϋ δικηγόρου των 
Ίωάννου Γαλβάνη, τήν 16 Δεκεμβρίου 1833 μία Me
m o ria  d e  C onti S alam on . Ά τυ χώ ς όμως δέν κατώρ- 
θω σα ν ’ άνεύριο αότήν έκ τής οποίας θ ά  ήτο δυνατόν 
νά έξαχθό,σι πληροφορίαι Ινδιαφέρουσαι. 'Η  δίκη διήρ- 
κεσε μέχρι τοΰ 1838.

2 . Ό  Φλαμϊνιος Λόλλης ήτο άπό τήν Μιράνδολαν.
Ή τ ο  μέτριος ποιητής καί καλός λατινιστής. Είς ιήν 
Κέρκυραν, οπου έμεινε άπό τοΰ 1832 έως τοΰ 1848, εζη 
παραδίδων Ιδιωτικά μαθήματα. Έδημοσίευσε δέ και 
§ν ήμερολόγιον.

τερο. Αύτή ή ηδονή πρεπει νά είναι άθόλωτη».
"Υστερ’ άπό ένα χρόνον έγραφε πρός τόν 

ϊδιον. « Δέν ζη κανείς καλά παρά μόνος. Ά π ό 
τήν τρυφερήν ηλικία μοΰ έκαμε πάντοτε Ινιύ- 
πωσιν ό χωλός εκείνος θεός, όποΰ είχε ρίξει 
άπό τούς οδρανσύς την μητέρα του, έστεκε 
μόνος είς τόν κόρφον τής θάλασσας δουλεύον
τας χωρίς κανείς νά τόν βλέπη, χωρίς αΰτός ν’ 
άκούη τίποτε αλλο τριγύρω είς τήν σπηλιά του, 
παρά μόνον τό άπειρον πέλαγος όποΰ εβόα» *.

Ό  χαρακτήρ τοΰ Σολωμοΰ ήτο εύμετάβλη- 
τος καί συχνά αΐ Ιπιθνμίαι του ή σαν ασαφείς 
καί άβέβαιαι. Ό  Μάντζαρος διηγείται δτι ένφ 
συχνά Ιπεθύμει έ'να φίλον του καί ήσθάνετο 
μεγάλην εύχαρίστησιν δίαν τόν Ιβλεπε, εύ9ύς 
όλίγας στιγμάς κατόπιν, εσιρέφετο άφηρημένος 
άλλοΰ καί άπό τούς οφθαλμούς του έφαίνετο 
δτι επόθει τήν μοναξίαν. Ή  άγνή ποιητική 
του διάθεσις συχνά άπέκρουε τόν άνθρωπον 
καί έπροσηλώνετΟ μόνον είς τήν άμιγή χαράν 
όποΰ ήσθάνετο ή Ί'νχή του συγκοινωνούσα με 
τάς φυσικός κιτλλονάς καί μέ τήν γαλήνην τοΰ 
ούρανοΰ τής Κέρκυρας.

Ό  Μάντζαρος διηγείται δτι ό  Σολωμός είχε 
τόσον ίσχνράν φαντασίαν ώστε ήρκει νά φαν- 
τασθη Ιπιμόνως ένα φυσικόν πόνον διά νά τόν 
λάββ πραγματικώζ. Έγέλα μέ μεγάλην ευκο
λίαν καί δυνατά, Ινίοτε δέ μέχρι τοΰ σημείου 
νά δοκιμάση ενα είδος νευρικού παροξυσμού. 
’ Επίσης έκλαιε καί Ισυγκινεΐτο διά τήν παρα
μικρόν αιτίαν. Τό νευρικόν του σύστημα ήτο 
ύπερευαίσθητον καί εύκόλως έχανε τήν Ισορ
ροπίαν τών οργανικών του δυνάμεων.

Ή τ ο  καλής πίστεως καί πότε Ιδείκνυε μίαν 
παιδικήν εύπιστίαν, άλλοτε δέ έφαίνετο ύπου
λος και δύστροπος. Εύκόλως άφωσιοΰτο είς 
τά πρόσωπα τής υπηρεσίας του, άλλα καί εύκο- 
λώτερον παρωργίζετο διά τήν παραμικρόν έλ- 
λειψιν, εύθύς ομως μετενόει καί τούς μετεχει- 
ρίξετο μέ καλούς τρόπους.

Είς τήν Κέρκυραν 6 ποιητής είχε είς τήν 
ύπηρεσίαν του τόν συμπολίτην του Γιακουμά- 
κην Κάνδηλαν, ό όποιος ήτο χαρτοπαίκτης καί 
μίαν ήμέραν έκλεψε τ’  άργυρά σκεύη τοΰ ποιη- 
τοΰ μαζί μέ άρκετά χρήματα καί έδραπέτευσεν.

1 Ό  κ. Γεράσιμος Μορκοράς μοΰ γράφει ότι ή 
σχέσις του μέ τόν ποιητήν ήτο έξακολούθησις τής 
σχέσεως τήν οποίαν είχε μέ τόν πατέρα του, πρός τόν 
όποιον ό  Σολω μός ξγραφεν είς Κεφαλληνίαν τά γράμ
ματα δέ έκεΐνα τά όποια μετέφρασεν είς τήν Έλλη  
νικήν ό Κ-ιλοσγοΰρος εύρίσκονται είς κάποιαν λέσχην 
τής Ζακύνθου. Έ γ ώ  τά άνεζήτησα ματαίως, διότι 
καμμία λέσχη εδώ δέν κατέχει ¿πιστολάς του Σ ο 
λωμοΰ.
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Ό  Σολωμός εζήτησεν άπό τήν άστυνομίαν νά 
τόν συλλάβουν. 'Όταν δέ συνελήφθη παρεκά- 
λεσεν δ ποιητής νά μή τόν τιμωρήσουν, τοΰ 
άψησεν ο,τι είχε κλέψει καί τόν έκράτησεν είς 
τήν ύπηρεσίαν του μέχρι τοΰ θανάτου του ι.

Ό  ποιητής ήγάπα τούς φίλους του, άντι- 
πάθοΰσε ομως τόν έν τφ Πανεπιστημίφ τής 
Κέρκυρας καθηγητήν τοΰ δικαίου Λεοπόλδον 
Γιός, είς βάρος τοΰ όποίου έκαμνε συχνά λο
γοπαίγνια καί άπεστρέφετο τόν ’ΑνδρέανΜου- 
στοξυδην τόν όποιον Ιθεώρει ώ ς ματαιόδσ- 
ξον καί άνειλικρινή. Τόν κερκυραΐον τού
τον ιστορικόν άπεστρέφετο καί δ  Φώσκολος 
δστις τόν εζωγράφισε μέ μαΰρα χρώματα είς 
μίαν λατινικήν τον σάτνραν2. Άγαποΰσεν 0 
Σολωμός τόν ’Ιούλιον Τυπάλδον, τόν Μάρκο- 
ράν, τόν ΓΙολυλάν, τόν Θωμαζέον καί τόν Ρε- 
γάλδην. Έβοήθει τούς Ιταλούς πρόσφυγας δει- 
κνύων μέγα Ενδιαφέρον διά τούς υπέρ τής 
πολιτικής ανεξαρτησίας αγώνας των.

Ή  Ιταλία είναι ή κατ’ εξοχήν χώρα τών 
ποιητών καί καλλιτεχνών. Ό  Γκαΐτε άπό μι- 
κρός ήγάπησε τήν ’Ιταλίαν άπό τάς ζωηράς πε- 
ριγραφάς τοΰ πατρός του. Καί είς τήν ψυχήν 
τοΰ Σολωμοΰ ό έ'ρως πρός τήν Ιταλίαν έγεν- 
νήθη άπό τήν παιδικήν του ήλικίαν καί κατό
πιν ηΰξησε καί έγιγαντώθη.

Έ γώ  άποδίδω είς τάς έξης αιτίας τήν βα
θύρριζου άγάπην τοΰ ποιητοΰ πρός τήν χώ
ραν δπου ή κλασική τέχνη έλαβε τήν πλέον 
ύπέροχον Ικδήλωσίν της.

Κατ’ άρχήν, έκτος τοΰ δτι ό Σολίομός ήτο 
έπτανήσιος, ό πρώτο; παιδαγωγός του ήτο ’ Ιτα
λός, ύστερον μετέβη νεώτατος καί έσπούδασε 
είς τήν ’ Ιταλίαν, έτράφη καί ήσθάνθη δλας τάς 
ήδονάς τής σκέψεως μέ τήν Ιταλικήν φιλολο
γίαν, ολας τάς καλλονάς τής Τέχνης και δλην 
τήν μαγείαν καί τήν επήρειαν τού μεσημβρι
νού κλίματος είς τήν ποιητικήν του ψυχήν και 
τελευταίου Ιν Κερκύρα διαμένων συνανεστρέ- 
φετο πάντοτε Ιταλούς τής περιωπής τοΰ Θω- 
μαζέου, τοΰ Ρεγάλδη, τοΰ Νανοΰτση.

*0 Ιω σή φ  Ρεγάλδης διηγείται τά εξής·
« Στηριζόμενος ό Σολωμός έπί τής τραπέζης 

μοΰ έδιηγεΐτο δτι είχε τέσσαρας άτυχείς ’Ιτα
λούς είς τήν ύπηρεσίαν του, ώς συντρόφους 
καί βοηθούς είς τό σπίτι του. Μεταξύ τούτων 
ήγάπα Ιδιαιτέρως ένα. Ουτοι άπεφάσισαν νά 
μεταβοΰν είς τήν Καλαβρίαν τής Ιταλίας διά

1 Μοΰ τό άφηγήθη δ κ. Δημήτριος Μινώτος.
* Π ρβλ. Μαρίνον Σίγουρου, Οΰγος Φώσκολσς, είς 

τά  «Παναθήναια», τόμος ια' (1905) σελ.241.

νά πολεμήσουν. Πριν αναχωρήσουν, μαζί μέ 
όκτώ άλλους συντρόφους τους, ό  Σολωμός τούς 
προσεκάλεσεν είς γεύμα καί τούς είπε’ — «Δέν 
σάς Ερωτώ ποϋ πηγαίνετε ή τί θά  κάμετε, σκε- 
φθήτε πώς πηγαίνετε είς τόπον πού δεν τόν 
γνωρίζετε καί πρέπει νά άποφύγετε πολλούς 
κινδύνους»Όταν ό Σολωμός τό έδιηγεΐτο έδά- 
κρυζεν. Οί εύγνώμονες Εκείνοι ’ Ιταλοί δέν έλη - 
σμόνησαν τόν ποιητήν άλλά τον  έγραψαν, 
εκείνος δμως παρεπονεΐτο διότι ύπηγόρευσαν 
τήν Επιστολήν, ή όποια είχε ξηρόν διδασκα
λικόν ύφος καί δέν τοΰ έγραψαν οί ίδιοι μέ 
τήν άπλοίκήν γλώσσαν τής καρδιάς» ι.

Ό ταν Εδυστύχουν οί Εχθροί του ό  ποιητής 
ελησμόνει τό μίσος καί ήρχιζε νά τούς άγαπφ,

Πάντοτε ήκουε μέ αμφιβολίαν τούς Επαί
νους, καί δν προήρχοντο άπό φίλους τούς 
Εθεώρει ώς ύπερβολήν, δν δέ άπό απλούς 
γνωρίμους ώς κολακείαν.

Ή το  εΐρων καί μιμητής τών παραδόξων καί 
κάθε κωμικής άδυναμίας τών ανθρώπων ή 
όποία τοΰ έκαμνεν Εντύπωσιν. Ή το  ειλικρινής 
καί ολίγον ελευθερόστομος, Ήστείζετο μέ τούς 
φίλους του καί εσατύριζεν, αφορμήν λαμβάνων 
Εξ δσων έβλεπεν ή Εμάνθανεν, ευχαριστούμενος 
είς τά άκακα πειράγματα.

Ό  Σολωμός, μέχρις ύπερβολής εύαίσθητος 
ώς ήτο είς την χαράν καί είς τήν λύπην, έζησε 
μίαν ζωήν τήν οποίαν Ιπεζήτησε πάντοτε ύπό 
τάς λεπτοτάτας άποχρώσεις της. Ήγάπησε τόν 
έρωτα ώς καλλιτέχνης, ώς Ιδανιστής, καίήεύέξα- 
πτος φαντασία του εζήτησε πάντοτε νά πρόσθεση 
είς τήν πραγματικότητα όλίγην δσσιν όνείρου. 
Ή  Ιδέα τής γυναικός δλίγον παρουσιάζεται εις 
τά ποιήματα τοΰ Σολωμοΰ και δχι μέ τόν 
συνηθισμένου λυρισμόν. ’Ολίγα γνωρίζομεν περί 
τής θέσεως, τήν όποιαν κατείχεν είς τήν ψυ
χήν τοΰ ποιητοΰ ή ανάγκη τής γυναικός.

1. Πρβλ. G. Regaldi, L’oriente, Isole fonie, 
Corfú, Dionigl Solomos- Genova, 1853. ‘O Σολω
μός εζησε τά ετη τής νεαρός του ηλικίας είς τήν Ιτα
λίαν τήν όποιαν ήγάπα διά τοΰτο πολύ. Μεταξύ άνεκ- 
δότων έγγράφων, άφορώντων τόν ποιητήν, τά δποΐα 
εΐδον, υπάρχει καί μία αΐτησις τοΰ Νικολάου Μεο- 
σαλδ, έπιτρόπου τών αδελφών Διονυσίου καί Δημη- 
τρίου Σολωμοΰ, Ικ τής όποιας αποσπώ τά εξής Εν
διαφέροντα. Zante 15 Marzo 1817. « Aperta la cos- 
crizione nel sinclito di guesta cittâ per le persone 
form'te delli necessarii requisiti, aspirano alla 
eoscrizione medesima li signori Dionisio e De
metrio. Il primo di essi è già da anni a fare il 
corso delli studii suoi letterarii nell’ Università 
di Pavia e sarà insignito délia Laurea dottorale 
per sostenere una nobile professione, J’altro si è, 
or poeo tempo, arrivato alla stessa distinta car- 
riera ». 2
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Συμπεραίνω δτι ή άγαμία τοΰ Σολωμοΰ 
δεν ήτο άπλή σύμπτωσις. Ή  ψυχή βαθέως 
έπαοχολημένη είς εν άντικείμενον, κυριευμένη 
από μίαν ύπέροχον και σταθερόν Ιδέαν, ευχα
ριστείται είς τόν άγαμον βίον. “Οταν Ιπρότει- 
νον είς τόν Μιχαήλ "Αγγελον να νυμφευθή, Ικεϊ- 
νος άπεκρίνετο.—  Ή  ζωγραφική είναι τέτοια 
ζηλιάρα ποΰ δέν ύποφέρει να έχη άντίζηλον. 
Ό  Νεΰτων δέν είχε σχέσεις μέ τάς γυναίκας 
και ό Μολιερος μετενόησε δι’ δλην του τήν 
ζωήν επειδή ενυμφεύθη μίαν γυναίκα, ή δποία 
δέν άντελαμβάνετο τήν μεγαλοφυΐαν πρό τών 
σαρκικών της ορέξεων. Ό  Κάντιος, βυθισμέ
νος είς τάς ύψηλάς μελέτας της μεταφυσικής, 
άπερρόφησεν είς τάς πνευματικός του δη
μιουργίας δλην τήν ζωτικότητα ποΰ θά έξώ- 
δευεν είςτό συζυγικό του καθήκοντα. Ό  Πασχόλ, 
ό Φώσκολος καί πόσοι άλλοι, τους όποιους δέν 
ένθυμοΰμαι ή δέν γνωρίζω, έξη σαν μακράν τής 
Εΰας θυσιόζοντες μίαν πρόσκαιρ,ον ήδονήν 
εμπρός είς τάς διαρκείς ήδονάς τής ιδέας.

Καί ό Σολωμός ολίγον ήγόπησε τήν γυναίκα. 
Το τρυφερόν αυτό πλάσμα, διά τήν ζωήν τού 
Σολωμοΰ ομοιάζει μέ νεφέλωμα ή μέ μακρι
νόν δραμα.

Οί Πέρσαι θεολόγοι λέγουν δτι τρία πράγ
ματα άρέσκουν κατ έξοχήν καί ευχαριστούν τόν 
Θεόν: νάκαταστήσης γυναίκα έγκυον, νά φύ
τευσης δένδρον καί να συνθέσης βιβλίον. Είναι 
ή τρίφωτος λαμπά; τής ζωής, τής παραγωγής 
καί τής δημιουργίας. Καί κατά τό δόγμα τών 
θεολόγων αυτών, άπολαμβάνει κανείς τήν άπει
ρον καί αμιγή ευτυχίαν μόνον δταν φέρη εις τό 
φώς ένα άνθρωπον, ένα δένδρον, ενα βιβλίον. 
Χωρίς νά γνωρίζουν δλοι αυτό τό δόγμα τό 
¿σπάζονται διότι είναι άλήθεια καί ή άλήθεια 
είναι νόμος τής ζωής, έξω από τόν όποιον 
τίποτε δέν ήμπορεΐ νά ύπαρξη.

Ή  άγάπη του Σολωμοΰ δέν έλαβε μορφήν 
σταθερόν, δέν έγινε δν, άλλα έμεινεν Ϊδέα.

"Ενας φίλος μου μ’ Ιβεβαίωνεν δτι ό ποιη
τής είχε μίαν κόρην, αλλά δέν χατώρθωσα νά 
έξακριβώσω κατά πόσον είναι τοΰτο άληθές. 
Ή  πρώτη άγάπη, μία άδολος συμπάθεια τής 
ψυχής, ή τον ή Μαρία Παπαγεωργοπούλου, ή 
ωραία ζακυνθία παρθένος, ή όποία, δίδουσαή 
ιδία τόν θάνατον είς τόν έαυτόν της, έδωσε τήν 
ζωήν είς τήν Φαρμακωμένην.

Μία άλλη έρωτιχή κλίσις τοΰ Σολωμοΰ, χω
ρίς συνέπειαν καμμίαν καί δίχως επακολού
θημα ήτο μία άλλη ζακυνθία παρθένος, τήν 
όποιαν άπεχάλει ό ποιητής la mia vestale

δταν τήν έβλεπε λευκοφορεμένην είς τήν εξοχήν.
Είς τήν Κέρκυραν ό Σολωμός ήγάπα τήν 

γυναίκα τοΰ Γαετάνου Γρασέττη.Ό Ιταλός ούτος 
κατά τό 1815 έγκατεστάθη εις τάς Πάτρας, 
όπου, αύτός μέν Ιξήσκει τοΰ ίατροΰ τό Ιπάγ- 
γελμα, ή δέ σύζυγός του τής μαίας. Έκεΐ εξέ
μαθε τελείως τήν άρχαίαν καί τήν νέαν ελλη
νικήν, τόσον ώστε νά μεταφράζη είς δημοτι
κούς στίχους τόν Βιργίλιον. Κατόπιν δλίγων 
ετών άπέθανεν ή σύζυγός του, καί ό Γρασέττης 
τότε ήλθεν είς τήν Ζάκυνθον, ώς διδάσκαλος 
τής ιταλικής, καί έλαβεν είς δεύτερον γάμον 
τήν άδελφήν τοΰ Καρβελλά έκείνου δστις έχρη- 
μάτισεν Ιατρός τού Ίωάννου Καποδίστρια1·

Έν Ζακύνθφ ό Γρασέττης συνέδεσε στενήν 
φιλίαν μέ τόν Σολωμόν καί μετέφρασεν είς 
πεζόν Ιταλικόν λόγον, τόν “Υμνον είς τήν Ελευ
θερίαν, δημοσιευθέντα μετά τοΰ πρωτοτύπου 
καί σημειώσεων, έν Μεσολογγίφ κατά τό 1825. 
Κατά τό έτος εκείνο ό Γρασέττης μετέβη είς 
Κέρκυραν ώς καθηγητής τής ιταλικής καί λα
τινικής φιλολογίας είς τήν Ίόνιον ’Ακαδημίαν2.

Ό  ποιητής, περιπατών είς τήν Σπιανάδα, ευ
χαριστείτο νά βλέπη τάς ξανθός Άγγλίδας. Ή  
κόρη τοΰ γραμματέως τοΰ λόρδου άρμοστοΰ, 
ή Φραγκίσκο Φραϊζερ, έφαίνετο είς τόν περίπα
τον τής Σπιανάδας, είς τ’ ανοικτόν αμάξι, ωραία 
στολισμένη, μέ λευκά φορέματα, μέ τό χαριτω- 
μένον λιγερό παράστημα. Έκρατοΰσε πάντοτε 
άνθη είς τό χέρι καί ό ποιητής έστέκετο νά 
θαυμάση τήν σεμνήν πλαστικότητα τής κόρης. 
Ό  Σολωμός ήτο φίλος τοΰ Φραϊζερ καί δταν, 
κατά τό 1832, Ιπήγεν ό ποιητής είς τήν μαγευ
τικήν έξοχήν τής Κερκύρας Πέλεκας, συχνά με- 
τέβαινεν έφιππος καί τόν έπεσκέπτετο ό Φραϊζερ.

Ό  ποιητής κατά τό 1849 έγραψε διά τήν 
Άλβιωνίδα κόρην τό ώραΐον έπίγραμμα.

Μικρός προφήτης ερριξε σέ κορασιά τά μάτια 
καί στοΰς κρυφούς του λογισμούς χαρά γιομάτος

[είπε.
Κι &ν για τα πόόια σου καλή, κι' δν χιά τήν

[κεφαλή σου,
κρίνους 6 λίάος Ιβγανε, χρυσό στεφάνι δ ήλιος, 
δώρο âiv εχουνε για σέ καί γιά τό μέσα πλούτος,
" Ομορφος κόσμος, ήόικός, αγγελικά πλασμένο?.

Τό ποίημα τοΰτο μετέφρασεν είς τήν λατι-

1 Π αρά τοϊς κληρονόμοι? τοΰ Καρβελλά σφζεται τό 
ώρολόγιον τοΟ κυβερνήτου, δωρηβέν πρός αύτόνπαρά 
του Αύγουστίνου Καποδίστρια

* P ro se  e  poesie  d l L u igi C iam p olin i.2  edizione. 
F iren ze  18S8. τόμ . 1 . σελ. Ιθδ .
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Τήν γαζίαν μου, ώ νύμφη, 
δν&ος Σολωμοΰ βαπτίζον 
μ' εΰαεβίς τήν λούω δάκρυ 
καί τήν κόμην σου στολίζω.

Καί σημειώνει τά εξής:
«Τό άνθος τής γαζίας ήγάπα περιπαθέστατα 

ό εύγενής Σολωμός/Ότε μετά τοΰ ποιητοΰ Ζαμ- 
πελίου Ικλήθημεν είς τήν τράπεζάν του μας 
είπε:

— »Χωρίς γαζία δέν ήμπορώ νά κάμω ποτέ 
μου. “Αν τύχη νά μοΰ λείψη παίρνω καρπό 
λεμονιάς.

Έκτοτε δέν άνέφερα τήν γαζίαν εΐμή διά 
τών λέξεων άνθος Σολωμοΰ. Εϊθε νά υίοθε- 
τηθή τό γλυκύ τοΰτο δνομα διά νά συνενώση 
την ποίησίν του μέ τήν ευωδίαν».
(Τ ότέλος βίςτό προσεχές] Μ Α Ρ ΙΝ Ο Σ  Σ ΙΓ Ο Υ Ρ Ο Σ

Α Π Ο  Τ Α  « Μ Ι Ϊ ^ Ρ Α  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α »

Βουβά τά δέντρα. Ό  άνεμος δεν έσεισε τά φύλλα.
Ονιε πσνίί έκελάδησεν, ούτε σκυλί Αλυχτά.
Τό βήμα δεν αντήχησε διαβάτη, ούτε καμμιά 
Τή νύχτα έτούτη έσκίρτησε ζωής Ανατριχίλα.

Σ τον κάμπο τόν δλάνΰτστο οί άσφοδελοι καί οί κρίνοι 
Κοιμούνται όροσοστάλαχτοι στον φεγγαριού τό φώς·
Κι’  αν με σπαράζει Αδιάκοπα κάποιος β α ΰνς κανμός 
Μά ή ϋλίψη εϊνε γλυκύτερη στη νεκρική γαλήνη.

Τά κνπαρίσια Ασάλευτα στήν άκρη τον γιαλόν 
Βουβοί στέκουνε σύντροφοι τών φτωχικών μνημάτων, 
Ή  σιωπή τής ερημιάς ξεχύνεται παντού 
Καί μοναχός, πολύφωνος ό έλρήνος τών κυμάτων.

Καί τό φεγγάρι υψώνεται γεμάτο στό βουνό,
Πιο κόκκινο, πιο πορφυρό δέν τώχω ίδή ποτέ μου,
Α ές κι’  ήτανε γιγάντιο κεφάλι άν&ρωπινό
Π ου Ακόλαστο κυλιότανε σε σπαραγμούς πολέμου...

Καί συ, έκλεχτή μου, δέ σκορπάς τα γέλια τά τρελλά, 
Πέταλα ρόδο»' πού άρπαξεν Αγέρας στά φτερά το ν  
Καί πιό βαβειά σ ’ Αγάπησα, θλιμμένη μου όμορφιά, 
“Ετσι καθώς άντίκρνζες τόν τρόμο τοΰ θανάτου.

Α Λ Ε Ε Α Ν Α Ρ Ο Σ  Μ Α Υ Ρ Ο Υ Λ Η Σ

νικήν ό Θωμαζέος καί τό έμελοποίησεν ό Μάν- 
τζαρος.

Τό αίσθημα τής άγάπης δέν γνωρίζω δν 
έλαβεν άλλας εκδηλώσεις είς τήν ψυχήν τοΰ 
Σολωμοΰ.

'Ο Σολωμός άγαποΰσε τά άνθη καί προ
πάντων τήν γαζίαν. 'Η  δσμή τών άνθέων έχει 
πάντοτε μεγάλην Ιπίδρασιν είς τήν φαντασίαν 
καί τήν μνήμην.

Οί άνθρωποι τών γραμμάτων δχι σπανίως 
έδειξαν μίαν εξαιρετικήν λατρείαν είς διάφορα 
άνθη .Ό  Λινναΐος έλεγεν δτι ή ρεζεδά είναι τό 
άμβρόσιον μΰρον, ό δέ Σίλλερ δέν ήδύνατο νά 
εργασθή, δν δέν ώσφραίνετο σάπια μήλα.

"Ο ποιητής Γεώργιος Παράσχος είς τό ποίημά 
του « Ή  πρωτομαγιά ή α! είκόνες τής καλ
λονής» ρδει:



Γ ΙΑ  Τ Η  ΜΑΜΑ ΙΊ 1 0  Ν . Λ ΪΤ Ρ Λ Κ Κ Θ Ε Σ ίε  Z A D D E lO r

AI  Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Α !  Δ Α Π Α Ν Α Ι
—  ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ! ΚΑΙ ΚΟ ΙΝ Ο Β Ο ΥΛΕΥΠ Κ Α Ι Α Π Ο Ζ Η Μ ΙΩ Σ Ε ΙΣ __

α I δημόσιαι δαπάναι δύνανται νά διαιρε- 
θώσι κατά μυρίους τρόπους. Πολλοί οικο

νομολόγοι, έν οίς και 6 επιφανέστερος των 
’ Ιταλών δημοσιονόμων Κόσσας (Στοιχεία Δη
μοσίας Οδονομίας σ. 36), διαχρίνουσιν αύτάς 
είς συνταγματικός κα'ι διοικητικός, τών πρώ
των περιλαμβανουσών τά χάριν τής κεφαλής 
τοΰ κρότους και τών βουλών δαπανώμενα. Ή  
διόκρισις αϋτη εφαρμόζεται ώς άριστα παρ’ 
ήμΐν, άφ ’ οΰ τό ήμέτερον Σύνταγμα δέν άνα- 
γρόφει μόνον δτι ό βασιλεύς και ή Βουλή 
πρεπει να λαμβόνωσιν δ μέν χορηγίαν, ό δέ 
άποζημίωσιν, άλλα και ορίζει τδ ποσόν άμφο- 
τέρων.

Γρόφοντες τό παρόν άρθρον ήθελήσαμεν 
μάλλον άνεκδοτικώς νά έξετάσωμεν τό ζήτημα. 
Έ ξ  άλλου δμως δέν λησμονοΰμεν ότι τά «Πα- 
ναθήναια» έσχον πάντοτε την εύγενή φιλοδο
ξίαν ν’ άναπληρώσωσι κατά τό ένόν τήν έλ-, 
λειψιν παρ' ήμΐν καθαρώς επιστημονικού περι
οδικού, διά τούτο δέν έδιστόσαμεν νά εϊσέλ-

θωμεν εις τινας λεπτομερείας καθ’ δσον άφορά 
είς τήν ήμετέραν νομοθεσίαν.

Δ  . Βασιλικοί Χορηγίαι.

I. Έξέλιξις τής βασιλικής χορηγίας.
Αί δαπάναι αί νΰν καλούμενοι συνταγματι

κοί είχον άλλοτε μεγίστην πρακτικήν σπουδαιό- 
τητα, διότι περιλαμβόνουσαι τάς δαπάνας τών 
βασιλέων καί τών αυλών άπερρόφουν μέγα μέ
ρος τών δημοσιών έσόδων. Ούτως είχον τά 
πράγματα ούχί μόνον κατά τήν άρχαιότητα καί 
τούς μέσους αίώνας, άλλά μέχρι σχετικώς μετα
γενεστέρων χρόνων. Ό  άριστος τών Γάλλων 
βασιλέων, ό 'Ερρίκος Δ ', έδαπάνα είς κυνηγέ- 
σια, διασκεδάσεις καί άνέγερσιν πολυτελών οι
κοδομών 1,200,000 ταλλήρων, ποσόν, δπερ 
κατά τον υπουργόν αυτού Σουλλύ ήρκει προς 
συντήρησιν στρατού 15,000. Ό τε  ό Λουδοβί
κος ΙΔ ' άνήλθεν είς τον θρόνον, ό προϋπολο
γισμός τής Γαλλίας άνήρχετο είς 35 εκατ. φρ.,
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Ιξ ών 11,600,000 άφιεροϋντο είς τάς δαπάνας 
τού άνακτος καί τής βασιλικής οίκογενείας. ’Α 
κόμη είς τάς παραμονάς τής Γαλλικής Έ πα- 
ναστάσεως, δτε πλέον ό προϋπολογισμός άνήρ
χετο είς 450 εκ., ό Ταίν υπολογίζει δτι τό δέ- 
κατον αυτού Ιδαπανάτο έν Βερσαλλίαις.

Τά αύτά καί παραπλήσια συμβαίνουσιν είσέτι 
εν Τουρκίφ καί !ν άλλαις άσιατικαΐς ήγεμο- 
νίαις. Πρό επτά ή οκτώ έτών άνέγνων Ιν 
τφ Χ ρ ό ν φ  τών Παρισίων μελέτην περί Κο
ρέας, άνεγράφετο δ’ έν αυτή δτι ό αύτοκράτωρ 
τής χερσονήσου ταύτης έδαπάνα χάριν αυτού 
καί τής αυλής του τά 9/ιο τών ίσχνών εισοδη
μάτων τού δλου κράτους.— ’ Επίσης κατά τόν 
τελευταιον δημοσιευθέντα τουρκικόν προϋπο
λογισμόν (έτος 1313 έγ.= 1897-1898), ή αύ- 
τοκρατορική χορηγία άνήρχετο είς 557,172 λ. τ. 
ή δέ τής βασιλικής οίκογενείας είς 305,378 λ. τ. 
Ιπί συνόλου δαπανών 18,429,000 λ. τ. Πλην 
οί άριθμοί οδτοι είναι μόνον θεωρητικώς ά- 
κριβεΐς (βλ. Μόραβιτζ Les F inances de  la 
Turquie σ. 99-101, περί δέ τών δαπανών τής 
αυλής τοΰ Ά β δού λ -Ά ζΙζ  αύτόθι σελ. 23-26).

Είς πάντα δμως τά άλλα κράτη τά πράγ
ματα μετεβλήθησαν τελείως, τού άνωτάτου άρ- 
χοντος λαμβάνοντος, ώς θά ίδωμεν παρακατιόν- 
τες, μικράν μόνον μερίδα τού προϋπολογισμού. 
‘ Η  δέ μεταβολή αϋτη οφείλεται είς τελείαν άνα- 
τροπήν τών Ιπί τού θέματος κρατουσών· Ιδεών.

Άλλοτε δ βασιλεύς έδιδε μάλλον ή Ιλάμ- 
βανε χορηγίαν. Πάντα τά είσοδήματα τού κρά
τους τφ άνήκον, ούτος δ’ έν τή πρός τόν λαόν 
του αγάπη διέθετε κατά τό μάλλον ή ήττον 
σπουδαίον τμήμα αυτών χάριν τών άναγκών 
τοΰ τόπου. Σήμερον τό έθνος θέτει κατά μέ
ρος ποσόν, δπερ θεωρεί άναγκαΐον πρός με
γαλοπρεπή ή απλώς άξιοπρεπή συντήρησιν τού 
άνωτάτου αύτοϋ άρχοντος. Ή  δέ άντίληψις 
αϋτη τής βασιλικής χορηγίας υπό τήν νέαν αυ
τής μορφήν άνεφάνη τό πρώτον έν Άγγλίφ 
κατά τό 1660, ήτοι κατά τήν επάνοδον τοΰ 
Καρόλου Β' είς τόν θρόνον τών πατέρων του, 
δλίγον δέ κατ’ ολίγον έπεξετάθη, κατά τόν ΐ9ον 
αιώνα, καί είς πάντα τά άλλα κράτη τής Ευ
ρώπης.

II. Μορφή και ποσόν τών βασιλικών χορηγιών.
Αι βασιλικαί ή ήγεμονικαι χορηγίαι δύναν- 

ται νά λάβωσι τήν μορφήν παραχωρήσεως κτη
μάτων ή τινων προσόδων, ώς επί τό πολύ δέ 
παρουσιάζονται ώς Ινιαύσια χρηματικά Επιδό
ματα.

Ούτως ό αύτοκράτωρ της Αυστρίας λαμβά
νει χορηγίαν 9,300,000 κορωνών καί ίσον πο- 
σόν ώς βασιλεύς τής Ουγγαρίας, ό αυτοκρά- 
τωρ τής Ρωσσίας 12,716,243 ρούβλια, ό Γερ
μανός αύτοκράτωρ, ώς βασιλεύς τής Πρωσσίας,
15,719,000 κορώνας. Α ί χορηγίαι τών βασιλι
κών οίκων τής ’ Ιταλίας καί τής ’Αγγλίας άνέρ· 
χονται είς 16,050,000 καί 14,300,000 φρ. ι.

Ό  γνωστός Ιταλός οίκονομολόγος ΟΓβζίαηί 
(ΕΙσηγήοεις Δημοσίας ΟΙκονομίας σ. 183) ύπε- 
λόγιζεν δτιτφ  1881 αί δαπαναι τής βασιλικής 
χορηγίας παραβαλλόμενοι πρός τόν πληθυσμόν 
καί πρός τό σύνολον τών δαπανών έκάστου 
κράτους έδιδον τόν έξής πίνακα :

’Αναλογία πρός σύνολον 
δαπανών 

0 ,8 0 %  .
1.4
2.04  
2,20 
3,12  
2,40  
3,70  
4,20

’Αναλογία κατά 
κεφαλήν 

’Αγγλία 0,43
’Ιταλία 0,57
Ρωσσία 0,47
Πρωσσία 0,65
Αύστρο-Ούγγαρία 1,29  
Βέλγων 0,65
Βαυαρία 1,28
Σαξονία 4,20

Οί άριθμοί ούτοι άπώλεσαν πολύ τής άκρι- 
βείας των, διότι οΐ τε πληθυσμοί καί αί δα- 
πάναι ηϋξησαν γοργφ τφ ποδί, τό δέ ποσόν 
τών βασιλικών χορηγιών έμεινεν ώς έπί τό πολύ 
στάσιμον. Εσχάτως παρ’ ήμΐν 6 κ. Π. Καρά- 
λης, πρφην βουλευτής Σύρου, έπεδόθη είς άνά- 
λογον έργασίαν πρός τήν τοΰ θΓ3Ζ18ηί, κατέ
ληξε δ’ είς τά άκόλουθα συμπεράσματα (βλ. 
έφ. Ά&ήναι άρ. 1 Φεβρ. 1907) 2.

1 Έ ν  ’Αγγλίφ έκτός τής βασιλικής χορηγίας, 470,000  
λ., δίδονται και αί έξής κληρσυχίαι :

Πρίγκιψ τής Ούαλλίας 
Πριγκίπισσα τής Οΰαλλίας 
Θυγατέρες τής Α . Μ.

Τ έ κ ν α  ή ν ύ μ φ α ι  τής Β ικ τ ω ρ ία ς

Δούξ τοΰ Κόννωτ 
Πριγκίπισσα τού Σχλέσβιγκ ·
Πριγκίπισσα Λουΐξα  
Πριγκίπισσα Βάττεμβεργ 
Δούκισσα Σ ά ξ -  Κοβούργου Γ όθα  
Δούκισσα τοΰ "Αλβανυ 
Δούκισσα τού Μεκλεμβούργου

20,000 Λ.
10,000 Λ.
18,000 »

25,000 Λ .
6,000 *
6,000 »
6,000
6,000 »
6,000 *
8,000 »

106,000
Πρός τούτοις 6 βασιλεύς νέμεται τά εισοδήματα 

τού δουκάτου τής Λαγκάστρης (61 ,0 00  Λ . ) καί ο  διά
δοχός του δουκάτου τής Κορνουάλλης (60-75,000 λ.)

Ή  βασιλική έπιχορήγησις ηϋξήθη ε ν ’Αγγλίφ, βραχύ 
μετά τήν άνοδον είς τόν θρόνον τοΰ Έδουάρδου (νό
μος 2  Ιουλίου 1901). Ή τ ο  έπί. Βικτωρίας 385,000 λ. 
μόνον, πρός τούτοις δέ τό βασιλικόν ταμεϊον έβαρύ- 
νετο διά τινων συντάξεων, (Μ1 τήν πληρωμήν άνέλαβε 
νΰν τό κράτος.

1 Σημειωτέον δτι ό  κ- Καράλης περιλαμβάνει εις 
τήν έπιχορήγησιν τήν Ελληνικήν καί τάς ΰπό τών
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i l  t ”  !£VV^»Ç πρός 0 ,35  ‘ L  ιώ ν  όλων ¿σόδων
2 )  èv Πρωσσίφ ,  0,56
3) Ιν Όλλανδίφ .  0,55 »
4 ) è v  Αύστρίφ ,  0,63
5) Ιν Πορτογολλία » 0 ,62  */.
β) Ιν Ν ο ρ β η γ έ  ,  0,70
7) εν Ίσπανίφ , ,  0 ,35
8) Ιν Σουηδία > 0 ,80  »

?îh £  ο ταλίί * °’8610) Ιν Ρουμανίρ . 1 , 0 0  »
111 Ί ν  Βουλγαρί« » 1,02 »
12) Ιν  Βαναρίρ, » 1 , 1 4
13) έν Έ λ λ ά δι » 1,31 »

φρ.

’Αναλογία 
κατά κάτοικον 
■ 0 ,0 5  
0,03  
0,02 >/,
0, φρ. 004  
.0,01 V,
0,03
0,07 ' /  ,
0 ,03 «/J , 
0,06

Όμολογητέον συνάμα δτι οι τοιουτου είδους 
στατιστικοί πίνακες δεν άρκοΰσιν δπως φωτί- 
σωσι τον άναγνώστην. Δεν λαμβάνουσιν ύπ’ ο- 
ψιν ούτε τά πραγματικά εισοδήματα τοΰ βασι- 
λέως, τά τε προχΰπτοντα Ικ τής ιδιωτικής αυ
τοί) περιουσίας 1 καί Ιξ άλλων πηγών 2, οΰτε 
τάς πραγματικός avtov δαπάνας, αίτινες παι- 
κίλλουσι και άναλόγως τής ύπάρξεως ή μή πο
λυμελούς βασιλικής οίκογενείας και κατά τά 
ήθη τής χώρας3.

Γενικώτερνν δ’ έξεταζομένου τοΰ ζητήματος, 
οφείλει τις ν ’ άσπασθή τήν γνώμην τοΰ Γλάδ- 
στωνος, δστιςέλεγεν δτι ή βασιλική οικογένεια 
δεν δικαιούται μέν είς "υπέρογκους χορηγίας, 
αλλά καθ’ δ  άντιπροσωπευουσα το εόνος και 
είς τό Ισωτερικόν καί είς τά δμματα τών ξέ
νων, είναι πρέπον νά δύναται νά σνντηρήται 
εύπρεπώς καί μάλιστα μετά τίνος μεγαλοπρε- 
πείας.

Συχνάκις δημοκρατικοί συγγραφείς, ίδίως 
’Αμερικανοί, άσμενίζουσι παραβάλλοντες τάς 
επιχορηγήσεις τών κεφαλών τών μοναρχικών- 
κρατών πρός τάς τών δημοκρατικών. Ίδοΰ 
κατά τό περιοδικόν «Je sais tout» (15 ’Ια
νουάριου 1905) τό ποσόν τών επιχορηγήσεων 
τών διαφόρων προέδρων τών δημοκρατιών 
καί εκείνο έπ’ αυτών, δπερ άναλογεΐ έίς έκα
στον κάτοικον:

προοταπδων Δ ν ν β ρ ω ν  διόομίνας 300,000 φρ Θά
* 2 »  ^ ίγ^ν τού« λόγους, δι* οΰςδ.αφω -νουμεν πρός αυτόν κατά τοΟτο.

ό  κ„Η̂ ^ Γ ς Γ · ^ ’  * «  6 Ρ « " ^  τής Σαξονίας καί 
« « ■ « * ' -  5 ® β αΥ*ϊσ* °« 'Ί ω σ ή φ , λογίζονται
μεταξύ το>ν πλουσκ»τ|ρων άνδοών τής οικουμένης.
*ο6ν?«ι ♦ 4 Υν <? 6 Ρ α σ Λ ε 'Κ * ώ  ¿ ‘ διάδοχος χ α ρ .
ποονται, ω ς ειδομτν, τας προοοθους τών κομητιών

0θΓ η ^ 1 1 ί8. Ε ξά λ λ ο υ , Ιν ρ Ζ Ζ  
αι δαπαναι τής τώτοκρατορικής καγκελλαοίαΰ ά ντη
καΓούτί *Λ 2ό ° ,00°  6<^βλια, βαρύνουσι τό δημόσιον 

8^ 1?  ,  “ ντοκρατορικόν ταμβΐον.
Υπάρχουσι καί δαπάναι οφειλόμεναι είς κβ#α - 

^  τοπικούς λόγους. Ούτως £  Ιτα λία  έ*χ%

τ ^ Γ τ Της· Λρωί« ^ ξ> 0  ^ ‘λτΰς συντηρεί ε 
κείνα του Τουρινου, Μιλάνου, Βενετίας, Φλωρεντίας 
Καζερτας, Νεαπόλεως καί Παλέρμου

Ποσόν Ιπιγορη- 
γήσεως

Βολιβία 120,000 φρ.
Χιλή 90,000
‘ Ισημερινός 75,000 »
Ή ν , Πολιτεϊαι 250,000 »
Μεξικόν 150,000 »
Γαλλία 1,200,000
Παραγουάϋ 45,000 »
’Αργεντινή 180,000 »
"Α γιος Δομίνικος 120,000 · . . . .

Καί είναι άληθέςδτι ή άποζημίωσιςτοδ προέ* 
δρουτήςΓαλλικήςΔημοκρατίας περιορίζεται είς 
1,200,000 φρ., εκείνη τοΰ προέδρου τών Η νωμέ
νων Πολιτειών είς 250,000 καί ή τ.οΰ προέδρου 
τής Ελβετικής είς 17,000 καί μόνον ι. Πλήν εί
ναι επίσης άληθές, ώ ς άπαντώσιν οί "Αγγλοι είς 
τούς πέραν τοΰ ’ Ατλαντικού όμαιμους δτι έν 
ταΐς Ήνωμέναις Παλιτίίαις γερουσιασταί καί 
βονλευταί λαμβάνουσι 37,500 φρ. κατ’ έτος, έν 
δέ τή Μεγάλη Βρεττανίρ ουδέ δβολόν.

III. 'Η  έπιχορήγησις ίν ‘ Ελλάδι.
’Αλλά καιρός είναι ν ’  άσχοληθώμεν κάπως 

είδικώτερον περί τών καθ’ ή μάς.
Ή  άρχή τής χορηγίας καθιερώθη διά πρώ- 

την φοράν υπό τής έν Ά ργει ’ Εθνικής Συνε- 
λεΰσεως, ήτις τη α' Αύγουστου 1829 έψήφισεν 
έπιχορήγησιν 180,000 φοινίκων. Τ ό αΐτιολογι- 
κόν τοΰ -ψηφίσματος ανευρίσκεται παρά τφ 
Μάμουκα (τόμ. ια', σελ. 181 κέξ.), είναι δ ’ άξιον 
άναδημοσιεύσεως εχον ώς εξής:

« θεωρήσααα δτι ή A. Ε. 6 Κυβερνήτης ά- 
ψιέρωαεν είς τάς άνάγχας τής Πατρίδος τά λεί
ψανα τής ¿δίας αυτού περιουσία? χαΐ προ τής 
ίλεύσεώς τον καί μετά τήν ελενσίν του ονμπο- 
οονμενα υπέρ τό μιλλιόνιον γροσιών τουρκικών.

* Θεωρήοαοα δα  ύπεχώρηαεν είς τήν ίνδειαν 
τον “Εθνους καί τά? δώδεκα χιλιάδας δίστηλα, 
τά όποια τό Πανελλήνιον ίπρόσφερεν είς τήν 
‘Εξοχότητά του ώ ς ίτήσια έξοδα προμη&εύσας 
καί ταντα έξ Ιδίων.

»Και ομολογούσα τήν ανάγκην τοΰ νά προ- 
μηθενση είς τήν Α. Ε. τά άναπόφενκτα μέοα τον 
νά σνντηρήοη τήν άξιοπρέπεισν τον Κυβερνητι
κόν χαραχτήρος προς τό Εξωτερικόν καί νά 
ίξαρχέση είς τάς άνάγχας τής < Ικιαχής χαϊ Ιδιαι
τέρας άπηρεσίας*.

Τήν προσφερομένην δμως χορηγίαν ό Κα- 
ποδίστριας ήρνήθη δι ωραίας έπιστολής εσχά
τως άναδημοσιευθείσης έν τοΐς Πανα&ηναίοις 
( φύλλον τής 15 Φεβρουάριου 1907).

1 Έ ν  Έλβετίφ ή προεδρία είναι αξίωμα Ινιαΰσιον, 
πολύ δέ iuxqotI qo?  πολιτικής σημασίας ή  έν ταΐς άλ- 
λαις δημοκρατίαις.
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Ό  Ό θ ω ν  άναγορευθείς βασιλεύς έλαβε χο
ρηγίαν, ήτις κατ’ άρχάς ώρίσθη είς 600,000, 
άρκετά ταχέως όμως, δπως μετ’ δλίγον θά ί 
δωμεν, άνήλθεν εις εν εκατομμύριου.

Ή  διαδεχθεΐσα τον "Οθωνα έθνοσυνέλευ- 
σις έμερίμνησε καί αΰτη φυσικψ τφ λόγφ περί 
τοΰ ζητήματος, ωρισε δέ διά τοΰ 42 «ίρθ. τοΰ 
Συντάγματος, δτι ό βασιλεύς λαμβάνει ένιαυσίαν 
χορηγίαν 1,125,000 δρ. Τό ποσόν τοΰτο συν- 
αποτελεΐται έκ τών δρ. 840,000, δς είχεν όρίση 
ή Έθνοσυνέλευσις, τή 14 Σεπτεμβρίου, καί έκ 
τών δεκακισχιλίων λιρών στερλινών, ας είχε ψη
φίση ή Ίόνιος Βουλή τή 7 ’Οκτωβρίου 1863.

Τό αρθρον 42, έν τέλει, ορίζει έπίσης δτι 
τό ποσόν τής χορηγίας δυνατόν ν’ αύξηθή μετά 
δεκαετίαν. Τήν διάταξιν ταύτην καθυπηγόρευσεν 
ή ενδεχόμενη αΰξησις τής βασιλικής οίκογε
νείας καί τών δαπανών έν γένει. Ουδέποτε δ 
μως προετάθη έφαρμογή αύτής.

Γνωστόν έξ άλλου τυγχάνει δτι αί τρεις 
προστάτιδες Δυνάμεις παρεχώρησαν διά τής 
συνθήκης τής 17)29 Μαρτίου 1864 είς τόν βα
σιλέα Γεώργιον τό τρίτον τών 900,000 φρ., <3- 
τινα ή Ελλάς άνέλαβε τήν ύποχρέωσιν ν ’ άπο- 
τίνη άπέναντι τοΰ ύπό τών Δυνάμεων έγγυη- 
θέντος καί σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν ύπ' αύτών 
έξοφληθέντος δανείου τών 60 εκατομμυρίων. 
Δεν είναι δμως ποσώς ορθόν νά θεωρηθή τό 
ποσόν τοΰτο τών 12,000 στερλινών ώς μέρος 
τής βασιλικής χορηγίας. Τό ποσόν τοΰτο δεν 
δίδεται ύφ’ ήμών, άλλα δίδεται ύπό τών Δυνά
μεων. Τό αρθρον 6 τής συν9ήκης είναι ρητόν.

Δεν άποτελοΰσι λοιπόν α! 12,000 λίραι αύ- 
ται πρόσθετον βάρος διά τόν προϋπολογισμόν 
μας, άφ' ον ούτως ή άλλως θά επρεπεν αίται νά 
καταβάλλωνται. Ουτω λοιπόν, δταν θέλωμεν ν ’ 
άνεύρωμεντό σχετικόν βάρος τής βασιλικής χο
ρηγίας, δεν πρέπει νά παραβάλλωμεν τό σΰνολον 
τών Ισάδων πρός τήν Ιξ 1,125,000 χορηγίαν 
συν ταΓς 12,000 λ., αλλά πρός τήν πρώτην μόνον.

Ά λλο ζήτημα εντελώς είναι αν έπρεπε νά 
στέρξωμεν νά λαμβάνη ό βασιλεύς ήμών επι- 
χορήγησιν άπό ξένας κυβερνήσεις καί αν δέν 
ήτο άξιοπρεπέσΐερον, Ιν ή περιπτώσει έκρίνετο 
ή παρούσα έπιχορήγησις άνεπαρκής, νά τήν 
συμπληρώσωμεν έξ ιδίων.

’Εν σχέσει πρός τό ζήτημα τοΰτο ό άείμνη- 
στος Θεόδ. Π. Δηλιγιάννης μοί διηγήθη κατά 
Νοέμβριον 1904 τό 'εξής άνέκδοτον. Οι τρεις 
Ιν Κοπεγχάγη αντιπρόσωποι τής 'Ελλάδος άνα- 
κοινοΰντες είς τήν ελληνικήν κυβέρνησιν δτι ό 
βασιλεύς τής Δανίας έΟετεν ώς άνυπέρΑετον

ορον τής ύπό τοΰ άνεψιοΰ του αποδοχής τοΰ 
στέμματος τής Ελλάδος τήν ύπό τών τριών 
Δυνάμεων παραχώρησιν τριακοσίων χιλιάδων 
φράγκων ένιαυσίως, προσέθετον δτι τοιαύτη 
χορηγία διδόμενη ύπό ξένων κυβερνήσεων είς 
τόν βασιλέα τών 'Ελλήνων άπήδε πρός τήν 
εθνικήν άξιοπρέπειαν. Ή  έκθεσις αΰτη ¿στενο
χώρησε σφόδρα τόν Θεόδωρον Π. Δηλιγιάν- 
νην, τότε ύπουργόν τών Εξωτερικών, Οίτος 
μελετήσας έπισταμένως τόν φάκελλον τών δια
πραγματεύσεων, Ιγνώριζεν δτι ούχί μόνον οδ- 
δείς τών προταθέντων ώς ενδεχομένων βασι
λέων προσέφερε τόσα έχέγγυα επιτυχίας, δσα ό 
Δανός ήγεμονόπαις, άλλα καί δτι, αύτοΰ άρνου- 
μένου τό στέμμα, ούδείς έτερος -θά προσεφέρετο 
μνηστήρ, ουτω δ’  έκινδύνευε νά διαιωνισθή ή 
λυμαινομένη τήν 'Ελλάδα άναρχία. Έ ξ  άλλου 
δέν ήγνόει δτι, Ιν φ  ό βασιλεύς τής Δανίας ήτο 
άποφασισμένος νά έμμείνη είς τά αΐτήματά του, 
ή έθνοσυνέλευσις, ύφ’ οδς εύρίσκετο ψυχολογι
κούς δρονς, δέν ήδύνατο είμή νά  σιμιμερισθή 
τούς Ινδοιασμούς τών τριών έκτακτων απε
σταλμένων τής Ελλάδος. Εύρίσκετο λοιπόν ό 
άείμνηστος άνήρ προ αδιεξόδου, έξ ού μόνον ή 
έκτακτός του εύστρόφία τφ έπέτρεψε νάέξέλθη. 
Έξήλθε δέ καταφυγών είς τό εξής στρατήγημα. 
Άνεκοίνωσεν είς τήν Ιθνοσυνέλευσιν μόνον τό 
πρώτον μέρος τής έκθέσεως, τό περιέχον τά αί- 
τήματα τοΰ Φρειδερίκου Ζ  , ή δ’ έθνοσυνέλευ- 
σις άγνοοΰσα τά σχόλια τά έν τφ δευτέρφ μέ· 
ρει περιεχόμενα άπεδέξατο τήν πρότασιν άνευ 
δυσκολίας. Έξερχόμενος δέ τής συνεδριάσεως ό 
Έλλην διπλωμάτης ήδυνήθη νά καθησυχάση 
τόν καθ’ όδόν συναντηθέντα Βρεττανόν πρεσβευ
τήν σφόδρα τεθορυβημένον εξ δσων πρό δλί- 
γου έκ Λονδίνου είχε λάβη πληροφοριών περί 
τών Ιν Κοπεγχάγη συμβαινόντων, καί πιστεύ- 
οντα δτι ή ύπό τής’ Αγγλίας προταθεϊσα ύπο- 
ψηφιότης είχε ναυαγήση.

Άλλοτε προετάθη δτι ή βασιλική χορηγία, 
καίπερ μικρότερα τής καθιερωθείσης είς τά μι
κρά γερμανικά κράτη, τής Βαυαρίας (4,231,000 
μάρκα), τής Σαξονίας (2,017,200 μάρκα), τής 
Βυρτεμβέργης (2,017,200), είναι μεγαλειτέρα 
καί τής χορηγούμενης είςτόν Ό θω να  καί έκεί- 
νης ήν τά αντίπαλα Κράτη τοΰ Αίμου δίδου- 
σιν είς τούς βασιλείς των. Άμφότεροι δμως οί 
Ισχυρισμοί ούτοι είναι άβάσιμοι.

'Η πρός τόν "Οθωνα χορηγία δέν Ισχε μόνι
μον χαρακτήρα,Ό πρώτος'Έλλην βασιλεύς έλάμ* 
βανε κατ άρχάς 600,000 δρ., τό ποσόν δέ τοΰτο 
άνεβιβάσθη τφ 1837 είς 800,000 δρ. καί τφ
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1841 είς §ν έκατομμύριον, Έ κ τούτου 6 βασι
λεύς παράτησε, διά διατάγματος τής 25 Μαρ
τίου 1843, 200,000 δρ· Δύο έτη ομως βραδύ- 
τερον ή χορηγία άνήλθε καί πάλιν είς εν έκα- 
τομμύριον (νόμος 4 ’Ιουνίου 1845), παρέμεινε 
δ’ ¿μεταβλητός μέχρι τής έξώσεως. Διίναται λοι
πόν νά λήφθή τό ποσόν τού ένός εκατομμυ
ρίου ως έκείνο τής χορηγίας -επί τής πρώτης 
δυναστείας Έπιπολαίως δ* έξετάζων « ς  χα 
πράγματα συνάγει δτι εν έκατομμύριον πα
λαιών δραχμών είναι ποσόν μικρότερον ή
1,125,000 δραχμών νέων.' Πλήν Επιμελέστερα 
ερευνά φέρει άπ’ έναντίας είς τό συμπέρασμα, 
δτι ή πρώτη χορηγία ήτο ούσιωδώς βαρύτερα 
τής δευτέρας. Λάβωμεν τά ετη 1862 καί 1904· 
κατά τό πρώτον ή Ελλάς ειχεν 1,096,810 κα
τοίκους καϊ προϋπολογισμόν δαπανών 24,787,537 
κατά δέ τό δεύτερόν 2,680,000 1 κατοίκους καί 
προϋπολογισμόν 120,200,247. Συνεπώς τό 1862 
έκαστος Έλλην έπλήρωνε 0,91 λεπτά άντί 0,41 
διά τήν βασιλικήν χορηγίαν, άΰτη δ άνελόγει 
πρός4,03άντί0,93 των δλων Ισάδων. Ή  πλάστιγξ 
θά κλίνη δ’ έτι πλειότερον προς τήνβ ' χορηγίαν, 
εάν άντί τοΰ έτους 1862 λάβωμεν λ. χ. τήν περίο
δον 1838-43,δπότε ό πληθυσμός τής Ελλάδος 
ύπελογίζετο είς 802,500 ψυχών καί δ μέσος 
δρος των δαπανών είς 13,572,548 δρ.

Δεν πρέπει δέ νά λησμονηθή προς τούτοις 
δτι δ αείμνηστος ”Οθων καί άξιόλογαν κληρου
χίαν ώς βαυαρός ήγεμονόπαις είχε καί ήτο υ
ποχρεωμένος ν’ άντιμετωπίση πολύ μικροτέρας 
ή δ διάδοχός του δαπάνας, διότι ουτε πολυ
μελή οίκογένειαν εΤχεν ούτε αί καθημερινοί δα- 
πάναι ήσαν τότε οίαι είναι τήν σήμερον, άνελ- 
θούσης σύν τη αύξήσει τού πλούτου καί τής 
τιμής πάντων των πραγμάτων καί άναπτυχθει- 
σών εν Έλλάδι άναγκών άγνώστων τέως. Πρέ
πει όμως επίσης νά προστεθή §τι δ πρώτος 
τής ‘ Ελλάδος βασιλεύς έποίει εύγενεστάτην καί 
πατριωτικωτάτην χρήσιν της σχετικώς μεγάλης 
αύτοϋ χορηγίας, εύεργετησας καί πολλούς εκεί
νων, οΐτινες έμελλον νά λάβωσι την πρωτοβου
λίαν τών κατ’  αύτοΰ κινημάτων.

Έξαλλου ό βασιλεύς τών Ελλήνων λαμβάνει, 
ώς εΐδομεν, παρά τών ΰπηκόων τόυ τουλάχιστον, 
μόνον 1,125,000 δρ., έν φ  οί ηγεμόνες τής Σερ
βίας καί τής Βουλγαρίας λαμβάνουν 1,200,000 
φρ. Προς τούτοις έν μέντή Σερβίφ ό βασιλεύς

1 Κ οχ ά τονς ΰπσλσγιομσύςτοϋ κ. Ί ά ε Γ γ  ίΐ ,β  (τΓβυβ 
ΑοίΙΙβΙΙθ, ο .  79). "Εκχοτε τό μετανασιευτικόν ρεύμα 
ανατρέπει πάντα Ιπιστημονικώς καταρτιζόμενον υπο
λογισμόν, διά τούτο δέ λαμβάνω τόν πληθυσμόν καί 
τόν προϋπολογισμόν τής Ε λλάδος κατά τό έτος τούτο-

λαμβάνει καί 55,252 φρ. διά ΰπηρεσίαν τής 
αύλής, Ιν δέ τή Βουλγαρίφ 450,000 φρ. διά 
δαπάνας ταξειδίων καί συντηρήσεως άνακτό- 
ρων. Σημειωτέον δτι ή συντήρησις δέν περι
λαμβάνει τάςέπισκευάς ή άνακαινίσεις. Τά πρός 
τόν σκοπόν τούτον ψηφισθέντα Ιδιαιτέρως υπό 
τής Σοβράνιε ποσά ' άνήρχοντο τφ 1903 είς
150,000 φρ. Προσθετέον τέλος .δτι ή ήγεμο- 
νική χορηγία εν Βουλγαρίφ αυξάνεται γοργφ τφ 
ποδί, άπό 600,000 κατ' άρχάς είς 1,000,000, 
μετά τήν κατάληψιν τής Ανατολικής Ρωμυ
λίας, καί είς 1,200,000 φρ. τφ 1905 *.

Καίταΰτα μεντάκατά τούς βασιλείς. Πλήναί 
βασιλικοί οίκογένειαι δέν άπαρτίζονται μόνον 
άπό τής κορυφής, ποίαν δέ μέριμναν λαμβάνει 
ή πολιτεία περί τών άλλων μελών ; ’Ανάγκη νά 
διακρίνωμεν.

Έ ν ταϊς ίμψορουμέναις μοναρχικού πνεύματος 
χώραις ύπάρχουσι συνήθως ειδικοί χορηγίαι διά 
πάντα σχεδόν τά μέλη τής βασιλικής οικογένειας, 
ταΰτα δ’ εΐσίν αί κληρουχίαι (apanages).

Εν τοΐς φιλελευθέροις κράτεσι δέν ΰπάρχει 
κανών. Είς πολλά έξ αυτών δίδονται χορηγίαι 
είς τούς υίούς τού βασιλέως καί' προίξ είς τάς 
θυγατέρας του 2.Ό  Bluntschli ύπεστηριξεν δτι 
τούτο πρέπει να γίνηται « διότι ή ' δλως Ιξαι- 
ρετική θέσις τοΰ μονάρχου δέν πρέπει νά Ιξαρ- 
τάται έκ τοΰ άριθμού τών πριγκίπων καί τών 
αναγκών τών άπορρεουσών έκ τοΰ άξιώματος 
αύτών έν τή πολιτείφ καί τής πρός τόν θρόνον 
στενής αύτών συγγένειας» β.’Εν τούτοις τά κοινο
βούλια προσέβλεψαν ενίοτε μετά δυστροπίας είς 
τοιούτου είδους πιστώσεις, έπίδέ Λουδοβίκου Φί
λιππου η Γαλλική Βουλή δέν εδίστασεν ν’ άπυρρί- 
ψη τήν υπέρ τοΰ δουκόςτοΰ Νεμούρ, δευτεροτόκου 
υίοΰ τοΰ βασιλεως, προταθείσαν έπιχορήγησιν 4.

Π αρ’ ήμΐν είς μέν τόν διάδοχον δίδεται ε
νιαύσιο χορηγία 200.000 δρ., έδωρήθη δέ καί τό 
κτήμα τής Μανωλάδος, ώς προίκα δέ τών δύο 
θυγατέρων τοΰ βασιλέως έψήφισεν ή Βουλή, 
κατά τούς γάμους αυτών, πόσον 400,000 δρ.
|"Επεται τό τέλος] Α . Μ . Α Ν Δ Ρ Ε Α Δ Η 2

‘  Π ρβ. ‘Â ra tok tx iv  Δ ελιίον  τής 28  Ίανουαρίου 1905.
2 Οόχί σπανίως λαμβάνεται μέριμνα καί περί τής 

χήρας του δνακτος. Χορηγία Ινιαυσία ένός έκατομ- 
μυρίου έψηφίσάη έν Ίταλίρ  ύπέρ τής βασιλίσσης Μαρ
γαρίτης, ήτις όμως δέν ποιείται χρήσιν τού ποσού 
τουτου. Ε σχάτω ς δ ’ αί Ίσπανικαί Κόρτες έξησφάλι- 
σαν είς τήν νέαν βασίλισσαν Βικτωρίαν χορηγίαν 
250,000 φρ. έν περιπτώσει χηρείας. Ή  δέ Αγγλική  
Βουλή διά τού προμνησθέντος νόμου έξησφάλισεν είς 
μέν τήν βασίλισσαν “Αλεξάνδραν σύνταξιν 70  0 00  Λ .,  
είς δέ τήν πριγκίπισσαν τής Ούαλλίας 30 .000  Λ . '

3 Staatsrecht τόμ. β', σελ. 70.
1 Βλ. T h u reau  -  D angin H i s t o i r e  d e  l a  M o 

n a r c h i e  d e  J u i l l e t ,  τόμ. δ ' ,σ .  9 5 -1 0 2 .

a ïs  t h s  -ïo v a s  ταΝ φ ιο ρ ι

Ν Ο Ρ Β Η Γ Ι Κ Ο Ν  O N E !  P O N

Εχουν παρέλθει έκτοτε δκτώ έτη. ’Ενθυ
μούμαι, ήτο Σεπτέμβριος. Μίαν μακράν 

καί γλυκεΐαν χαραυγήν έξ έκείνων αΐτινες μό
νον είς τάς ύπερβορείους έκείνας χώρας άνα- 
τέλουν, ένα μικρόν κομμάτι Ιλληνικής γής, έν 
δείγμα τοΰ συγχρόνου έλληνικοΰ κόσμου, μία 
άναπόλησις τοΰ άρχαίου κάλλους, τό εΰδρο- 
μον «Ναύαρχος Μιαούλης» γεμάτον άπό τήν 
αΐγλην τοΰ δνόματός του Ιχαιρέτα τάς βρα
χώδεις άκτάς τών μύθων, τήν «χώραν τών 
φιόρδ», τήν χώραν μέ τόν ήλιον τοΰ μεσο
νυκτίου.

Έπλέομεν πρός τό φιόρδ τής Χριστιανίας, 
τήν καταπλήσσουσαν έκείνην διώρυγα τήν ο
ποίαν ή φύσις ήνοιξεν άπό της Βορείου Θα
λάσσης πρός τήν καρδίαν τής Νορβηγίας είς 
βάθος Ιξήκοντα περίπου ναυτικών μιλλίων. Ού- 
δεμία έκ τών διωρύγων τοΰ κόσμου, Ιξ έκεί
νων τάς οποίας κατειργάσθησαν ανθρώπινοι 
χείρες δυνατοί νά παραβληθή πρός τό καλλι
τέχνημα έκεΐνο τής φύσεως, τόν βαθύτατον καί 
στενωπόν Ικείνον κόλπον, δ διάπλους τού δ- 
ποίου, πού μέν στενουμένου, ποΰ δ’ εύρυνομέ-

νου, μέ τάς κατάφυτους νησίδας του καί τούς 
πολλούς κολπίσκους του άποτελεΐ έξαίρετον πα
νόραμα σκανδιναυικοϋ φιόρδ. Αί κατάφυτοι 
λοφώδεις άκταί μέ τά πυκνά καί σκιερά δάση 
των, αΐτινες φαίνονται ώσεί αίχμαλωτίζουσαι 
τήν ‘θάλασσαν, καί άναγκάζουσαι αύτήν νά 
λείχη δειλώς τούς πόδας των, τό ήρεμον κύμα 
δπερ άπλούται είς τούς μυχούς των φλοισβί- 
ζον, δ έξοχος εναγκαλισμός τής Εξημερωμένης 
θαλάσσης περιπτυσσομένης εύοδιώντα δάση, 
ιδού δ συνδυασμός δστις άποτελεΐ τό μαγευ
τικόν φιόρδ, δστις έχάρισεν είς τήν Νορβηγίαν 
τό όνομα «le  pays des fiords». Καί είς tà 
μαγευτικά φιόρδ μαζύ μέ τήν ώραιότητα τής 
νορβηγικής φύσεως ενθυμείσαι ευχαρίστως τά 
ώραΐα ξανθά πλάσματα τά δποϊα έξερχόμενα 
άπό τών οίκιών των μέ τάς ύπερκειμένας στέ- 
γας μέσφ τών σκιερών φυλλωμάτων χαιρετώσι 
τά παραπλεοντα πλοία διά τών χειρών καί τών 
μανδηλίων.

Καί αί γραφικαί έκεΐναι άκταί έφ’ ών άνα- 
παύεται Οάλλουσα ή πράσινη φύσις κλίνουσι 
πρός άλλήλας μέ Ιρωτικήν χάριν μέχρις ου δ
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κρύος χειμών τάς συγκάλυψη μέ τον νυμφικόν 
πέπλον του ·

Μετά εξ ωρών τοιοΰτον πλοΰν, δ «Ν. Μι«· 
ούλης» ήγκυροβόλει παρά τό Akerhuss 
Fasting τής Χριστιανίας εις 60° Β. πλά
τους.

Έ νώ τόσα κα'ι τόσα έχουν γραφή περί του 
νορβηγικού άγροτικοΰ βίου καί τής νορβηγι
κής φύσεως, διά τήν πρωτεύουσαν, τήν Χρι- 
στιανίαν, πολύ όλίγα πράγματα θά είχε τις νά 
εΐπη. Διότι ή Χριστιανία δεν εΐνε είμή μετρία 
Ιντελώς ευρωπαϊκή πόλις μέ 180,000 κατοί
κους περίπου, φέρουσα έν τούτοις τον τύπον 
τών βορείων πόλεων, μέ ιό δριμύτατον ψύχος 
της κατά τον χειμώνα, δπότε παγόνει μάλι
στα καί τό φιόρδ τής Χριστιανίας ώς συνέβη 
και όλίγας ημέρας μετά τήν άναχώρησιν ήμών, 
δν καί άντιθέτως κατά τινας ημέρας τού θέρους 
επικρατεί έχεϊ Ισχυρότατος καύσων. ’ Ιδέαν οπωσ
δήποτε τής πόλεως θά  ήδύνατός τις νά λάβη εκ 
μόνης τής Karl JohailS Gade, τής ωραίας 
όδοΰ μέ τάς άπερίττους οικίας καί τάς παχυ · 
σκίους άναδενδράδας, περί τήν οποίαν περί
που καί συγκεντρούνται τά σπουδαιότερα οικο
δομήματα τής Χριστιανίας, άτινα περικλείουν 
δύναταί τις νά εΐπη, τήν νορβηγικήν ψυχήν. 
Τό νεόδμητον έδνικόν θέατρον διαφαινόμε- 
νον μέσφ των άναθενδράδων αριστερά τής ο
δοί, τό προωρισμένον διά τήν διδαχήν νορ
βηγικών έργων και ίδίμ τον "Ιψεν, νομίζει 
κανείς δτι διαχέει τό άρωμα τών νορβηγικών 
δασών, φαίνεται ώσεί όλόκληρον ήτο μνημεϊον 
τοΰ ποιητοΰ τών «Βρυκολάκων», τοΰ όποιου καί 
άνδριάς κοσμεί τήν είσοδον τοΰ θεάτρου. Τό 
πανεπίατήμιον εξ άλλου πρός τά δεξιά τής όδοδ 
μέ κινθηγητάς τον Νάνσεν καί άλλους, πα
ρεμφερές περίπου πρός τό ήμέτερον τών ’Α 
θηνών Ιξωτερικώς, είνε γνωστόν ώς εν τών 
άριστων τής Εύρώπης. Καί από τών δύο τού
των Ιδρυμάτων άναμένει ό νορβηγικός λαός 
τήν λύσιν τού γλωσσικού αύτοΰ ζητήματος 3- 
περ ΰφίσταται καί έν Νορβηγίρ ώς καί παρ’ 
ήμϊν, μέ μόνην τήν διαφοράν δη  τό ζήτημα 
τής γλώσσης Ιν Νορβηγία ευρίσκεται είς χεϊ- 
ρας άνδρών άπολαυόντων παγκοσμίου κύρους, 
δτι τάς γλωσσικός συζητήσεις διεξάγουν έκεΐ 
πράως καί έπιστημονικώς, δτι οί Νορβηγοί τέ
λος δεν διατρέχουν κίνδυνον διακοπής πάσης 
μεταξύ των συνεννοήσεως λόγφ εισαγωγής ά
γνωστων ή παραλείψεως απαραιτήτων ή εκ- 
στρεβλώσεως γνωστών τεθειμένων λέξεων ή

θποδουλώσεως τών εννοιών εις τούς νεκρούς 
γραμματικούς τύπους.

Έ ξ άλλου τό Storthings -B ygn in gen , τό 
βουλευτήριον δηλαδή, εν μέτριον υπό καλλι
τεχνικήν εποψιν οικοδόμημα, ϊσταται ώσεί 
άντιμέτωπον πρός τά Βασ. ’Ανάκτορα κείμενα 
επί λοφίσκου είς τό τέρμα τής οδού μέσφ δά
σους άνακτορικοΰ καί παρουσιάζοντα ύπό έπο- 
ψιν τοποθεσίας καί ρυθμού όμοιότητά τινα 
πρός τό ήμέτερον τών ’Αθηνών. Έκεΐ ό κοι
νός βασιλεύς Σουηδίας καί Νορβηγίας ήτο ύ- 
ποχρεωμένος κατά τό σύνταγμα νά διέρχεται 
δύο τουλάχιστον μήνας κατ’ έτος εν Χριστια- 
•νία. ’Από τού πρώτου τών οίκοδομημάτων τού
των έξήλθε πρό τίνος ή κραυγή ήτις άντήχη- 
σεν εις τά κενά δώματα τού δευτέρου καί συν- 
εκίνησε τον κόσμον δλον. ’  Ανεμένετο δέ ή κραυγή 
αυτη πρό πολλοΰ. ’Από τής έποχής ακόμη καθ’ 
ήν ήμην |ν Χριστιανία ένθυμοΰμαι δτι ¿θεω
ρείτο ώς πιθανόν δτι ή Βουλή, ής προήδρευε 
τότε, δν δέν απατώμαι, δ Μπγέρνσον Ιπρόκειτο 
νά κηρύξη τον τέλειον από τής Σουηδίας απο
χωρισμόν, λαμβάνουσα άφορμήν έκ τής Ιλλεί- 
ψεως Ιδίας νορβηγικής διπλωματικής άντιπρο- 
σωπείας, ήτις σχεδόν ήτο δ  μόνος μετά τής 
Σουηδίας δεσμός. Έκτοτε τά κενά εκείνα δώ 
ματα Ιπληρώθησαν άπό μίαν βασιλικήν μορ
φήν ήτις σήμερον αποτελεί τό ίνδαλμα τού 
ώραιοτέρου τών λαών.

Ή  Ιν Χριστιανός άληθώς όλιγοχρόνιος δια
μονή μου μοΰ έγνώρισεν ένα λαόν ύπέροχον, 
εν έθνος μικρόν άλλ’ Ισχυρότατον.

Ό  κόσμος δλος, μέ τάς άπολαύσεις καί τάς 
πικρίας του, μέ τά θέλγητρά του καί τάς άπο- 
γοητεύσεις του περικλείεται διά τον Νορβηγόν 
είς τον εαυτόν του. ’Αποχωρισμένος παλαιό- 
θεν δι’ Ικτάσεων πάγου καί θαλασσών άπό 
τών όμοίων του ό Νορβηγός ζή βίον έντελώς 
υποκειμενικόν, Ιν άντιθέσει πρός τούς κατέ
χοντας τήν έτέραν εσχατιάν τής Ευρώπης με
σημβρινούς, βίον Ισωτερικόν, ώς νά μή ΰπήρ- 
χεν ό άλλος κόσμος ολόκληρος, καί παιδιόθεν 
Ικ τής φύσεως διδάσκεται νά άντλή τον βίον 
άπό τών Ιδίων αυτού δυνάμεων καί τής πλού
σιας τής πατρίδος του φύσεως, είτε αυλακών 
άπ’ άκρου είς άκρον τάς θαλάσσας είτε άλιεύων 
βακαλαους είς L offoten  ή φαλαίνας έν Scarao. 
’ Εκ τοιαύτης πηγής άντλών τήν ζωήν, εινε με
μονωμένος άπό τόν άλλον κόσμον, Ιν τφ Ιδιαι- 
τέρφ αύτοΰ κύκλφ τών σκέψεών του, τών λο
γισμών του. Ή  μόνωσις δέ αυτη είς ήν καί
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ώς άτομον καί ώς έθνος εινε ύποχρεωμένος 
νά ζή, εΐνε ή πηγή τής Ισχύος τού μικρού έ- 
κείνου λαού, Ισχύος διαφόρου τής τών άλλων 
έθνών, στηριζομένης Ιπί τοΰ όμογενούς τού Ιθνι- 
κοΰ χαρακτήρος, τής ταύτότητος τού τρόπου 
τού σκέπτεσθαι, τού ζήν « ό ισχυρότερος άν
θρωπος είς τόν κόσμον, λέγει δ Schiller, εΐνε 
έκεινος δστις ζή μόνος». ’ Ιδού πόθεν πηγάζει 
ή Ισχύς τοΰ λαού ¿κείνου- καί. τούς στίχους τού
τους έπαναλαμβάνων ό "Ιψεν δεν πράττει άλλο 
είμή νά αύτοφωτογραφή τό νορβηγικόν με- 
γαλεΐον. Έκ τούτου προέρχεται διά τόν Νορ
βηγόν ή άνάγκη τοΰ νά έξοικειοΰται Ινωρίς 
μέ την Ιδέαν δτι μόνον διά τής εργασίας δύ· 
ναιαι νά ζήση καί ών έκ φύσεως προικισμέ
νος, ώς πάντες ο{ βόρειοι λαοί, διά ίσχυρας 
θελήσεως, καθίσταται τίμιος καί ειλικρινής, ου
δέποτε γενικώς ρέπο>ν πρός τήν κλοπήν καί 
τήν άγυρτείαν. Διά τούτο θέλει τις ϊδει έκεΐ 
τάς προθήκας τών άδαμαντοπωλείων κλειομέ- 
να ; τήν νύκτα δια λεπτής μόνον ύέλου, ώς καί 
κατά τήν ήμέραν, θέλει ϊδει τόν είς τόν τρο
χιόδρομον άνερχόμενον επιβάτην νά ρίπτη μό
νος είς τό έπί τούτφ κιβώτιον άνάλογον νό
μισμα, χωρίς οδδείς νά ζηιήοη τούτο, θέλει 
ϊδει τάς φυλακάς σχεδόν κενάς. Ή  έν μονώσει 
διαβίωσις αυτη τού Νορβηγού εμβάλλει είς αδ· 
τόν άπό νήπιον έτι τήν ίδιάζουσαν αυτφ αύτο- 
πεποίθησιν, ήτις συνδυαζομένη μέ τήν δλως 
δποκειμενικήν άντίληψιν τοΰ βίου ήν ούτος έ
χει, τού επιτρέπει νά πράτιη δ,τι θέλει χωρίς 
οδδείς νά τόν παρατηρή καί τόν σχολιάζη, καί 
τού προσδίδει τήν αφελή έκείνην έλευθεριότητα 
ήτις διακρίνει τόν λαόν αδτόν καί ήτις δέν

Ιξέρχεται τών δρίων τής ήθικής καί της κο- 
σμιότητος είμή ίνα συνεπιφέρη εδθύνας ών μό
νος ό πταίστης φέρει τό βάρος, αί δποϊαι συνε
πώς μόνον είς Ικεΐνον άντανακλώσι. Άναμ- 
φιβόλως δέ δπως γνωρίση τις καλύτερον τόν 
"Ιψεν, πρέπει νά διέλθη δλίγον καιρόν μέσφ 
τού λαού ¿κείνου, ίνα ϊδη πώς σκέπτονται, πώς 
διάγουσιν οί άνθρωποι έκεΐνοι παρά τοΐς ό- 
ποίοις ό ελεύθερος γάμος καθιερών ισό
τητα δικαιωμάτων μεταξύ γυναικός καί άν- 
δρος ήδυνήθη άσφαλώς νά άναπτυχθη, «μό
νη τή συναινέσει καταρτιζόμενος καί παρι- 
στάμενος ώς δ θρίαμβος τής άτομικής έλευθε» 
ρίας».

Καί ένθυμοΰμαι τάς ξανθάς νεάνιδας αΐ- 
τινες περιέπλεον τό πλοΐον μόναι των κω- 
πηλατοϋσαι, άνευ τού άπαραιτήτου καβαλιέ
ρου, τού γελοίου πσλλάκις έκείνου λειψάνου τής 
μεσαιωνικής άγριότητος, αί δποϊαι άνήρχοντο 
μετά τής χαρακτηριζούσης αυτάς ειλικρίνειας έπί 
τοΰ πλοίου μας, άγνωσται πρός άγνώστους συν- 
διαλεγόμεναι μεθ’ ήμών καί έρωτώσαι περί τών 
ήθών καί Ιθίμων τής πατρίδος μας μέ τόν 
άθώον καί ειλικρινή χαρακτήρα δστις άπετυ- 
ποϋτο εις τήν χαρίεσσαν θελκτικήν αδτών μορ
φήν, μέ τήν χρυσίζουσαν κόμην καί τούς γλαυ
κούς καί γελαστούς δφθαλμούς. Διότι τό πλή
ρωμα τοΰ «Ν. Μιαούλη» έγένετο Ιν Χριστιανία 
άντικείμενον ειλικρινών φιλοφρονήσεων, καί 
παρ’ δλην τήν άπόστασιν τού άγκυροβολίου τοΰ 
πλοίου πολλοί έσ ιευδον νά έπισκεφθώσιν αύτό, 
δπως ΐδωσι τόν κομιστήν τοΰ φιλικού χαιρε
τισμού τής αρχαίας γής πρός τήν χώραν τών 
πάγων.

Όσάκις τά πληρώματα ήμών έξήρχοντο 
είς τήν ξηράν, άπελάμβανον παντοίοιν περι
ποιήσεων Ικ μέρους τού φιλοξένου καί πεπαι
δευμένου έκείνου λαού, δστις ενθουσιασμένος 
τόν ενθουσιασμόν τού πνεύματος Ιπί τή θέρ. 
τών Ελλήνων ναυτών άνεζήτει είς τήν μαύρην 
κόμην καί τό μελαψόν χρώμα ιών ναυτών μας 
νά άνευρη τό μυθώδες μεγαλεΐον καί τήν μα
γικήν έπιβλητικότηχα τού αρχαίου ελληνικού 
κόσμου. Διότι δΈλληνταξειδεύων μέσφ τών βο
ρείων εκείνων λαών, αισθάνεται δτι έχει κεκρυμ* 
μένον χάρισμα, τήν Ιθνικότητά του. Πράγματι 
δέ τρανωτέρα άν«γνώρισις τοΰ διά μέσου τών 
αιώνων έργου τής Μητρός δέν ήδύνατο νά ύ
παρξη άπό τήν αδθόρμητον έκείνην έκδήλω- 
σιν θαυμασμού καί άγάπης πρός τά φιλοξε
νούμενα τέκνα Της.

Είς τήν αύτήν πηγήν, τόν κοινόν δηλαδή
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τρόπον τού ζήν διά της Ιργασίας καί êv τιμή, 
δέον να άποδώση τις τήν Ιδέαν τής ίσότητος 
ήτις κυριαρχεί παρά τφ λαφ εκείνφ παρ’  φ  
ούτω τα δημοκρατικά φρονήματα του εδρί- 
σκουσι το δριστον θεμέλιον καθιστώντα τόγ 
νορβηγικόν λαόν ένα των φιλελευθερωτέρων και 
ίσοπολιτικωτέρων τής Ευρώπης, Ιν αντιθέσει 
προς τούς Αριστοκρατικούς πως γείτονας του, 
τούς Αδελφούς των Σουηδούς- Τον Αφελή σκαν
διναβικόν τύπον- μέ τήν ξανθήν κόμην καί 
τούς γλαυκούς οφθαλμούς και τήν φυσικήν χά- 
ριν αναγνωρίζει τις και εις τόν Αστόν όπως 
καί είς τόν άλιέα, εις τήν εύγενή δέσποιναν 
όπως καί είς τήν χωρικήν τού H ardanger 
μέ τάς δύο πλεξίδας καί τάς κομψός ώμο- 
πλάτας, τάς δέ ωραίας ναυτικός παραδό
σεις τού R oll καί τών W ikings, ών διασώ
ζονται Ακέραια δύο ώραΐα πλοία παρά τό 
πανεπιστήμιον ούτε οί μέν ούτε οί δέ ελησμό- 
νησαν, ούτε τών Απλών καί ωραίων εθίμων 
των παρητήθησαν· και βλέπει τις τήν Ανεπτυγ- 
μένην κυρίαν χαιρετώσαν καί εύχομένην τό 
G ôd m orgen —  καλήν ήμέραν — νά ύποκλίνε- 
ται δι’  ελαφρός τών γονάτων κάμψεως όπως 
ή δροσερά κόρη τών θαλασσών μέ τό βραχύ 
ένδυμα καί τόν ναυτικόν της σκούφον, ή κόρη 
τών «danses norvégiennes», βλέπει τις τήν 
εσπέραν Ανάμικτον τόν ξανθόν Ικεΐνον κόσμον 
νά ροφμ τό bock  είς τό T ivoli, είδος θεά
τρου ποικιλιών κατ’ Απομίμησιν τού περίφη
μου T ivoli τής Κοπεγχάγης, μέ τό ευρύ, εν 
εϊδει στρατιωτικού κλινοσκεπάσματος περίεργον 
κάλυμμά των κατά τής βροχής καί τού ψύ
χους ή νά περιδιαβάζω υπό τήν βροχήν Αφε- 
λώς έν περιπάτφ έν τφ Karl Johans Gade 
Ανεξαρτήτως τάξεως. *Η Ισοπολιτεία εκεί συν
δέεται Αρρηκτος προς τήν ζωήν.

Ό π ω ς δέ ζώσιν, σκέπτονται, αίσθάνονται 
κατά τόν ίδιάζοντα αύτοίς τρόπον, ούτω καί 
τάς ωραίας τέχνας καί τά γράμματα Ιδιοτρό- 
πως καλλιεργούσιν. Είναι γνωσταί πολλοί φι
λολογικοί φυσιογνωμίαι αί όποΐαι θά έκάλλυ* 
νον τό φιλολογικόν πάνθεον παντός έθνους, 
Αν καί μεταξύ τών Νορβηγών είνε συμπαθέ
στερος ό Μπγέρνσον τόν όποιον εύρίσκου- 
σιν ούτοι κάλλιον Αποδίδοντα τήν νορβηγι- 
κήν ψυχήν καί Απηλλαγμένον πάσης ξένης 
Ιπιδράσεως. Ό  έπισκεπτόμενος τό Μουσεϊον 
τών 'Ωραίων Τεχνών τής Χριστιανίας καί δν 
δεν ευρεθή πρό Αθανάτων καλλιτεχνημάτων, 
Αναμφιβόλως δμως κάτι έχει νά παρατηρήση.

Διότι ό νορβηγός ζωγράφος, ως καίόσυγγρα- 
φεύς, είθισμένος είς τήν Απομόνωσιν, τεθειμέ
νος διαρκώς ενώπιον φύσεως κατάπλησσούοης, 
είνε άξιος μελέτης διά τόν ιδιαίτερον τρόπον 
τού Αντιλαμβάνεσθαι καί Αποτυποΰν τήν φύ- 
σιν, καί νομίζω, δτι Ó τρόπος ούτος είλημμέ- 
νος Αμέσως έκ τής φύσεως καί επομένως δλως 
παρθένος, είνε Χσωςό καλλίτερος.'Αληθώς δέ δέν 
δύναταί τι; παρά νά Αναγνωρίση τήν πρωτοτυ
πίαν ταύτην εις τά έργα τού Kristían K rohg 
ναι τού E lo ft -S o o t  καί Αλλων νορβηγών ζ ω 
γράφων,· οί. όποιοι δέν ασχολούνται είδικώς 
είς τήν έπιμεμελημένην Απόδοσιν τών λεπτο
μερειών τού προσώπου καί Αλλων ασήμαντων, 
Αλλά φροντίζουσι νά Αποδώσωσιν κυρίως τόν 
χαρακτήρα τού προσώπου, τήν έκφρασιν, με
λαγχολικήν ή  χαρωπήν, τό διακριτικόν βλέμμα, 
τό χαρακηριστικόν μειδίαμα κλπ. «'Υπάρχει τι, 
λέγει ό Ούγκώ, όμοιάζον ήμίν περισσότερον 
Από τό πρόσωπόν μας, είνε ή φυσιογνωμία 
μας· καί υπάρχει τι όμοιάζον έτι μάλλον τής 
φυσιογνωμίας μας, είνε τό μειδίαμά μας». Τό 
χαρακτηριστικόν τούτο μειδίαμα ΑποτυποΤ ό 
νορβηγός ζωγράφος Ιλαιογραφών.τόν Ίψεν καί 
εΐςτό μειδίαμα τούτο αναγνωρίζει τις αύτόν, μετ’ 
Αγαπητού συναδέλφου ώς εγώ τόν Αυεγνώρισα, 
αντιπαρερχόμενον Ιπί τού τροχιοδρόμου.

Νομίζω δμως δτι ή Αποτυπωσις μόνον τού 
χαρακτήρος τού προσώπου δέν θά ή το Αρκετή διά 
τήν γλυπτικήν ώςδιά  τήν προσωπογραφίαν. Καί 
Ιδώ εύρίσκω τόν λόγον διά τόν όποιον ή γλυ
πτική Ιν Νορβηγό* κρίνεται ώς υστερούσα.

Έ νφ  ή Χριστιανία ώς πόλις, παρ’ δλας τάς 
καθαράς καί ηλεκτροφώτιστους όδούς της, 
τήν τελείαν συγκοινωνίαν της καί τά ευσκια 
πάρκα της, δέν παρουσιάζει ΙξαιρετικόνΙνδιαφέ- 
ρον διά τόν επισκέπτην, τουναντίον τά περίχωρα 
αυτής παρέχουσιν έξοχον Αληθώς Απόλαυσιν.

Τήν γραφικωτέραν αποψιν τής πόλεως έχει 
τις Από τού ύψους τού λόφου St. Hatishangen, 
ύπερκειμένου προς Β. τής πόλεως ως 6 Λυ- 
καβητός τών ’ Αθηνών. Έ πί τού λόφου τού
τον, επί τού όποίου δπάρχει μεγάλη δεξαμενή 
καί Από τού όποίου απολαμβάνει τις δλον τό 
φυσικόν κάλλος της ωραίας πόλεως Απλουμέ- 
νης μέσφ τών πολυσχιδών φιόρδ καί τών όλο- 
φύτων νησίδων ώς μυθική βασίλισσα μέσφ τών 
θεραπενίδων της ό Ιν Χριστιανίφ πρόξενος 
τής Ελλάδος κ. Otto Holten, τύπος νορβη- 
γοΰ εύπατρίδου παρέθηκεν είς τό επιτελείου 
τού «Ν· Μιαούλη», έν τφ ώραίφ Απλωρόφφ

XPIBTUN IA —  ΧΟΛΜΕΝΚΟΛΛΒΝ

καί έκ ξύλου κατά τήν παλαιάν νορβηγικήν 
Αρχιτεκτονικήν εστιατορίφ, μέσφ τού παχυσκίου 
πάρκου τού καλύπτοντος τάς κλιτύας γύρωθι τού 
λόφου, πλούσιον γεύμα & la  norvégienne έκ 
ποικίλων Αλιπάστων Ιχθύων,χοιρομηρίων καί κα
πνιστών Ιδεσμάτων.Τό γεύμα Ικείνο τόσφ έκτου 
εσωτερικού τού οικοδομήματος, δσψ έκτοΰ εί
δους τών φαγητών, μοϋ παρέστησεν ζωντανήν 
δλην τήν ποίησιν τού νορβηγικού βίου.

Τήν παλαιάν δμως νορβηγικήν τεκτονικήν 
Ιν τή φύσει της παρά τά φιόρδ καί μέσφ τών 
Ιλάτων βλέπει ό έπισκεπτόμενος τήν εν B igdoe 
έπαυλιν Όσκαρ τού Α ’,τήν λεγομένην Oskars- 
hall, μεταβληθεϊσαν ήδη είς βασιλικόν μου- 
σείον. Τό πλούσιον βασιλικόν δάσος μέσφ τού 
όποίου ει'ρίσκειαι ή έπαυλις αδτη παρέχει τε
λείαν εικόνα τού αρχετύπου νορβηγικού βίου 
διά τών Ιν αύτφ ξύλινων οικιών τών έχουσών 
τόν ρυθμόν τών οικιών τών νορβηγών οίτινες 
έζησαν αιώνας τινάς πρόήμών. Καί μέσφ τών 
πανυψήλων δένδρωνκαί τών ρομαντικών Ατρα
πών ύψούται ξυλίνη, σοβαρά κατά ρυθμόν καί 
περιβάλλον, ή παλαιά Ικκλησία Stave Kirken.

’Αναπόφευκτος τέλος καθίσταται έκδρομή τις 
είς τό H olm enkollen. ‘Η διά τού ηλεκτρικού 
τροχιοδρόμου μετάβασις μέσφ δάσους Ιλάτων 
Αποπνέοντος τό ζωηφόρον άρωμα τής ζωπίσ- 
σης καί ή Από τού ύψους τών λόφων θέα, 
παρέχουσιν Αληθώς μικρογραφίαν τής ύπερόχου 
καλλονής τών νορβηγικών δασών. Διότι τό 
H olm enkollen δέν είνε είμή δείγμα μικρόν 
τών νορβηγικών δασών.'Υπό τά πυκνά Ικεινα 
φυλλώματα ατινα πού μέν ρίπτουν τό παρθέ
νον άρωμά των υπό τάς σκιάς των, πού δέ

λούουν τούς κλάδους των είς τήν Ιπί τού λό
φου λίμνην, σκέποντα τάς παρά τάς Ακτάς της 
Αγροικίας, Αναμφιβόλως άναζή τις, Αποδίδεται είς 
τόν Ιαυτόν του, αισθάνεται βαθύτατα μεταδιδο- 
μένην είς αυτόν δλίγην από τήν ζωήνήτιςεμ- 
φωλεύει υπό τά σκιερά τής ελάτου φυλλώματα.

Καίτοι παρήλθσν Αρκετά έτη Αφ’ δτου εί- 
δον, ίσως διά τελευταίαν φοράν, Ιξαφανιζομέ- 
νην είς τήν πρύμνην τού πλοίου μου τήν σι- 
λουέτταν τής ωραίας χώρας τών πάγων καί 
τών φιόρδ, ακόμη μετά Ανεκφράστου εύχαρι- 
στήσεως αναπολώ τάς όλίγας ήμέρας τής ΙκεΤ 
διαμονής μου. Καί ό λόγος είνε Απλούστα
τος. Διότι νομίζει τις, ώς καί άλλοτε έγρα
φα, δτι ό κόσμος τόν όποιον εφαντάσθη ό 
"Ιψεν, «ένθα οί Ανθρωποι θά έθεώρουν τήν 
ζωήν καλήν, ένθα πατήρ, μήτηρ, τέκνα θά δι- 
ήρχοντο τόν βίον των εν tfj ευτυχεί βεβαιό- 
τητι, δτι είνε γλυκύ τόνά ζή τις Ιν τφ κόσμφ» 
πραγματοποιείται Ιν τη χώρφ ήτις τόν Ιγέννη- 
σεν, παρά τφ λαφ Ιν τφ μέσφ τού όποίου έζη- 
σεν. Πράγματι δέ, τόν Αληθή πολιτισμόν, τόν 
πολιτισμόν τής ψυχής Ικεΐ Αντιλαμβάνεται τις, 
ένθα ό αρχών σέβεται τόν Αγρότην, ένθα τά 
φυλλώματα τών δασών δέν παρέχουν κρυσφή- 
γετον είς ληστάς, ένθα, είς τήν άκραν Λαπω
νίαν, ευρίσκει τις Ιπί τών ταχυδρομικών Αμα
ξών τήν Ιπιγραφήν «W o e rg ö d  m ost hesten», 
έσω καλό; προς τόν ίππον. Έκει, είς τήν βο- 
ρείαν έσχατιάν τής Εύρώπης, ένθα ή γή κρύφα 
περιπτύσσεται τήν θάλασσαν είς τά γραφικά 
φιόρδ, Ικεϊ, είς τήν γειτονείαν τής Απροσπέ
λαστου χώρας, ένθα ή φύσις κρύπτει τά μυ-
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στήριά της υπό τούς π<ίγους, Ικεΐ παρά 
τήν μυρόεσσαν ελατόν θάλλει τό δένδρον 
τοΰ πολιτισμού, άποδίδον τά ωραία τής εύ- 
νομίας, τής ελευθερίας, τής εύδαιμονίας άνθη 
του.

Δεν γνωρίζω δν άλλη τις χώρα, μετά την

ΕΚΘΕΣΙΣ ΙΣΤΟΡΙΟΔΙΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ- 
ΓΡΑ Φ ΙΚ Ω Ν  ΕΡΕΥ Ν Ω Ν  ΕΝ  ΖΑΚΥΝΘΩι

■jrj-έ τά έσπερινά αττικά πορφυρώματα μιας Ζακύνθου — μου ¿πτερύγισε διαυγές, φωτει- 
εαρινής ημέρας τού περασμένου φθινοπώ- νόν, παρήγορον κ’ επιτακτικόν είς μίαν τε- 

ρου, καταβασανισμένος άπό την τραχύτητα μιας λείως άφέγγαρη νύκτα τής ψυχής μου. Λέγω 
διμήνου Ιν Κερκύρα στρατιωτικής ζωής, πι- νύκτα, διότι άληθινά μόνον πρός άσέληνη 
κραμένος άπό την άποτυχίαν μιας περιπετειώ- καί άναστρη νύκτα ήμπορούσε προφανώς νά 
δους έπισιημονικής έκδρομής είς τά Ήπειρω- παραβληθή ή κατάστασις έκείνη, είς τήν ό- 
τικά παράλια, έφθανα λιγοψυχισμένος νοσταλ- ποίαν είχε πέσει τό έγώ μου μέ τά φυλλορ- 
γος εις τήν ανθόσπαρτη καί μυροβόλον πατρίδα ροήματα τοΰ περασμένου φθινοπώρου· τά 
τοΰ Ποιητοΰ καί Διδασκάλου. "Ηδη άπό τά μάτια τής ψυχής μου όλωςδιόλου σβυσμένα’ 
πρώτα μου νεανικά χρόνια Ικεΐνα, τά χρόνια δεν ξεχώριζα τούς χιλιοφεγγοβόλους εκείνους 
τα χρυσά καί όλανθισμένα, πού κανείς είναι ουρανούς πού άλλοτε θωροΰσα μεθυσμένος 
περισσότερον λουλούδι παρά άνθρωπος* καί ήδη άπό μελίχρυσα ποτά- άρρωστος ήμουνα καί 
άπο τά πρώτα ποτίσματα τού νοΰ μου μέ τούς άδιάφορος καί μετέωρος- ναυαγός άσύγκριτος 
στίχους τοΰ Σολωμού καί τάς στροφάς τού είς πελάγη χρυσονείρων καί πόθων. Ό  πό- 
Φωσκόλου, έπτερύγιζε πάντοτε είς την ψυχήν νος βαθειά μ’ έσφαζε, μαΰραι σκέψεις μέ 
μου το γλυκύτατου δνειρον νά περάσω εύλα- κατέκλυζαν καί πικρά ή δδύνη μέ περιέ- 
βής καί ταπεινός προσκυνητής είς τήν Ζά- σφιγγεν άπ’ δλα τά μέρη- καί είς αύτά τέλος 
κυνθον. Έποθοΰσα περίεργος νά ϊδώ καί νά προσειέθησαν άνέλπιστα καί α! εν Κερκύρα καί 
σπουδάσω τον Ιδιόρρυθμον λαόν της, τον Ιξό- Ήπείρφ περιπέτειαι
χως πολιτισμένου καί καλλιτεχνικόν, πού πα- Αύτή ήτο— καθώς τήν ζωγραφίζω άνω-
θαίνεται μέ τά τεχνοσκαλισμένα τραγούδια τής τ-έρω— ή ψυχολογική μου κατάστασις, δταν διέ- 
άγαπης καί γλυκομεθφ μέ τό άψύ κρασί τής σχίζα γλαυκόν καί ίλαρότατον τό Ίόνιον διευ- 
αρμονίας καί τά λαμπρόηχα άναβρύσματα τής θυνόμενος πρός τό «άνθος τής’Ανατολής». Εί- 
μουσικής. Καί συγχρόνως παιδί δνειροπλάνο ναι καθ’ δλα εύλογος ή παροιμία ιών ’ Ιταλών 
εποθοϋσα — άπό τότε— νά βυθισθω είς άσά- Zante, f io r ’d i Levante κ’ είχε δίκαιον δ 
λευτην ρέμβην άνά τούς μυρωμένους Ικείνους Paul B ourget ψάλλων : 
άνθώνας, δπου δ Κάλβος έδρεψε τάς δάφνας,
τά ία καί τά δροσάνθη, διά τών δποίων έ- Les nmrs de Zante en foni un oasü ^ttant. 
πλεξεν άμάραντα στεφάνια είς μνήμην τού ‘ Ιε- Τά πάντα κανείς βλέπει έκεϊ άνθισμένα,
ροΰ Λόχου, τού Κανάρη, καί τών κατά τον δλα ώραΐα καί ήρεμα, δλα γελαστά καί πρόσ- 
Αγώνα θριάμβων τής πατρίδος. Καί λειτουρ- χαρα. Μαγεία άληθινή καί τελεία χαρμονή ιά 

γός ορφικος ήθελα— άπό τότε — νά κατανυχθώ φυσικά χαρίσματα τού χιλιόκαλου νησιού’ τά 
είς τούς ιερούς εκείνους τόπους, δπου δ"Υψι- κρινόσπαρτα καί δαντελλωτά άκρογιάλια του τά 
στος Ιεροφάντης καί Πλαστουργός, δ Πρώτα- χαϊδεύει ή πλέον απαλή πελαγία αύρα· σμα· 
πόστολος τής Ιδέας, μέ τήν χρυσόχορδη λύραν ραγδένιακαί ηλιόλουστα είναι τά νησάκια πού 
τού Πινδάρου ύψωσε θεώρατα κ’ αίώνια πα- γλυκά τό περιβάλλουν τά βουνά πράσινα, με- 
λάιια τής Μεγάλης Τέχνης.  ̂ νεξεδένια καί γλαυκά καί μέ ποικίλας άλλας

Καί τό δνειρον αύτο — το προσκύνημα τής φωτοσκιάσεις- οί κάμποι του μέ μεστωμένα άμ-

πατρίδα μου, θα ήδυνατο νά καταστήση τον 
βίον μου γλυκύτερον, δέν ήγάπησα μετ’ αύτήν 
είμή ιήν νορβηγικήν ελατόν, δέν Ιλάτρευσα είμή 
τό νορβηγικόν φιόρδ. Ένοστάλγησα διά τήν 
πατρίδα δσάκις ήμην μακράν της, άλλα δέν 
δνειροπολώ είμή τον νορβηγικόν κόσμον.
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πέλια, μ’ ελαιώνας συνδένδρους καί καρπερούς, 
πρασιάς χλοεράς καί μυριπνόους, λευκάζοντα 
χωρία κ’ επαύλεις είδυλλιακάς. 'Ωραίος τέλος καί 
διαυγέστατος ό Ζακυνθινός ούρανός· είναι κατ’ 
Ιξοχήν καί δσυν δλίγιστοι Ιλληνικοί ορίζοντες 
πλούσιος είς χρώματα καί είς φωτοσύννεφα· 
έχει μαργαριταρένια καί δακρυσμένα τά χαμο
γελάσματα τής αύγής, γαληνά καί άδρά ζωγρα
φισμένα τά δειλινά, αιματοβαμμένα καί βυσ- 
σινόχροα τά βασιλέματα καί τίς βραδιές Ιρω* 
τικά χρυσοχυμένες. Καί στάζει —  <5 ζακυνθινός 
ούρανός — επάνω είς τά ρόδα καί τά φύτρα 
Ιλαφροστάλακτη δροσιά, πού θυμίζει τά τρε- 
μουλιαστά φιλιά καί τά διάφανα πετράδια.

Καί άπ’ αύτήν όμως τήν Ζακυνθινήν πλάσιν 
θαυμασιώτεροι ο! ίδιοι οί Ζακυνθινοί- κάστρα 
καλωσύνης, άγάπης καί χαράς ή καρδιά τους- 
έχουν αίωνίως χαμόγελα, στίχους, ώραΐα καί 
τρυφερά λόγια είς τά χείλη καί ώραΐα ποιή
ματα είς ιήν ψυχήν “Αλλως τε είνε φημισμένη 
καί γνωστή ή φαιδρότης, ή ευγένεια καί τά 
ποιητικά έθιμα τών Ζακυνθινών. Μέσα λοιπόν 
είςενα τέτοιον ύπέρκαλον περιβάλλον δέν είναι 
καθόλου παράδοξον δτι έπαυσαν νά μέ περισφίγ
γουν τά παγερά χέρια τοΰ θανάτου. Δύναμιν 
νέαν, νέους χυμούς είς τήν ψυχήν μου ήσθα- 
νόμην δτι ένέχυσαν οί κόλποι τής φύσεως καί 
συγχρόνως Ιθυμήθηκα καί πάλιν τάς άγαπη- 
τάς μου άσχολίας, τάς άναδιφήσεις καί τά φιλο
λογικά κυνήγια. Καί είμαι ακόμη, φαίνεται, 
ναρκωμένος άπό τούς ναρκίσσους τής περίμορ- 
φης νήσου, κ’ ένψ πρόκειται νά εκθέσω πορί
σματα παλαιογραφικών καί ιστοριοδιφικών έ- 
ρευνών, ώμίλησα διά καθαρώς άτομικά μου 
πράγματα, διά χαμόγελα, χρώματα καί λουλούδια.

Διά τόν άσχολούμενον μέ τά μεσοχρόνια καί 
νεοελληνικά πράγματα ή Ζάκυνθος είναι άλη- 
θινόν μουσεΐον. Τό ένετικόν φρούριόν της, δ 
που είς άρχαιοτερους χρόνους εξετείνετο ή πό
λις, είναι πλήρες έρειπίων, άπό τά όποια πολλά 
δύνανται νάνήκουν είς τόν ΙΔ ' καί ΙΕ ' αιώνα. 
Κάτω πάλιν, είς την σημερινήν πόλιν, ύψοΰν- 
ται πλεΐστα οσα μέγαρα, πολυκόσμητα καί κα
μαρωτά, φέροντα είς τήν ράχιν των αίώνας όλο- 
κλήρους.’Εκείνος πού θάσυμπληρώση καί θά έ- 
πεκτείντ) ιό ώραΐον έργον τού στρατηγού B ey  lié  
περί τού άστικού οΙκήματος τών βυζαντινών1,

1 Général L de Beylié, L’habitation Byzantine. 
Recherches sur l'architecture civile des byzantins 
et son influence en Europe. Paris 1902. — Sup
plément Les anciennes maisons de Constanti
nople. Grenoble. Paris. 1903.

πολλά έχει νά σπουδάση διά τά ζητήματα του 
είς τήν Ζάκυνθον. Άλλά πολύ Περισσότερον 
είναι τό ύλικόν διά τόν άσχολούμενον μέ τήν 
Ικκλησιαστικήν άρχιτεκτονικήν διότι καθ’ δλην 
τήν νήσον άριθμοϋνται, μόνον τοΰ ορθοδόξου 
δόγματος, 662 άκριβώς έκκλησίαι σφζόμεναι 
καί 186 ερειπιωμέναι *. Άπλαι βασιλικοί «ί 
περισσότεροι στολίζονται μέ ύπερύψηλα κωδο- 
νοστάσια καί μάλιστα είς τήν πόλιν καί τά 
Ιπισημότερα χωρία. Έ ξω  δέ είς τά μετόχια δια
κρίνει κανείς γλυκοθώρητα μικρά ξωκλήσια, 
οικογενειακά συνήθως, πού τά σκεπάζει όλάρ- 
γυρη λεύκη ή τά περιβάλλει τάγιόκλημα καί 
τά καθιστφ άκόμη γραφικώτερα ή γειτονιά 
μιας μυριανθισμένης άγράμπελης ή μιάς νυ- 
φούλας κιτριάς μέ τά όλόχρυσα κίτρα της. ’Εν
τός δέ τών έκκλησιών αύτών έναπόκεινται πολ- 
λάκις άμύθητοι θησαυροί έργων τέχνης. Ε ν 
νοώ τά ξυλόγλυπτα τέμπλα, τά καλοκένιητα 
άμφια, τά έκ χρυσού καί αργύρου σκεύη τής 
λειτουργίας καί προ παντός τάς παλαιάς καί ούχί 
σπανίως έξοχου τέχνης είκόνας. Ουτω είς τούς 
διαφόρους άνά τήν νήσον οίκους λατρείας εχο- 
μεν διεσπαρμένα έργα τών όνομασιών ζωγρά
φων ’Εμμανουήλ Τζάνε Μπονναλή τού εκ Ρε- 
θύμνης τής Κρήτης, τών άοξαράόων, τού Πλα
κωτόν, τοΰ Κοντονζη, τοΰ Καντούνη καί τών 
όλιγώιερον μέν όνομαστών, άλλ’ άξίων άγιο- 
γράφων Παϊσίου Κατηφόρη, Βίχτωρος Κλαπα- 
τοαρά, Ήλία Μόσκον, Νικολάου Καλέργη, Α 
ποστόλου Κριζία, ’Αλεξάνδρου Γονπάρη, Πέτρου 
ιερέως Βόοοον κλ. κλ, έργα συνδυάζοντα έπιτη- 
δείως την βυζαντινήν τεχνοτροπίαν μέ τούς ποι
κίλους ρυθμούς τής Δύσεως, μέ μεγαλοπρέπειαν 
καί άρμονίαν είς τήν σύνθεσιν καί αυστηρό
τητα ώς πρός τό σχέδιον, πού μάς παρουσιά
ζουν τήν ψυχήν τού τεχνίτου γεμάτην ώραιο- 
πάθειαν και λεπτότητα ξεχωριστήν. ’Ιδιαιτέρως 
άναφέρω ώς έργα αυστηρός βυζαντινής τέχνης 
τάς τοιχογραφίας τού Αγίου Ίωάννου τών Λο
γοθετών, φιλοτεχνηθείσας τψ 1606 υπό τών αν- 
ταόέλφων Δημητρίον καί Γεωργίου ιό έπίκλην 
Μόσχων έκ πόλεως Ναυπλίου, καί τάς τοιχο
γραφίας τής Παναγίας τής Σκοπιώττοοας, κατά 
μέρος μόνον σψζομένας, έργα τοΰ 1699. Καί 
έχουν μέν ίκανώς μελετηθή ύπό διαφόρων τά 
έν Ζακύνθφ άγιογραφικά μνημεία, άλλ’ ή με
λέτη δέν έγινεν άκόμη τελεία καί κατά σύστημα. 
Κ ’ έγώ Ιξήτασα μερικά !ξ  αύτών καί λίαν

’  Σπ. Δέ Β ιά ζη  : ΑΙ έν Ζακύνθφ έκκλησίαι. (Έν τφ 
Ήμερολογίω τών Εθνικών φιλανθρωπικών καταστη
μάτων. 1906 έν Κιονσταντινουπόλει, σ. 277),
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προσεχώς σκοπεύω νά δημοσιεύσω τα πορί
σματα μου, συγκριτικά ώς έπί το πολύ, είς με
ρικά δέ σημεία έπανορθωτικά δσων τυχόν ε- 
σφαλμένως έγράφησαν περί αυτών. Επίσης 
άντέβαλα ικανός ΙπΙ παλαιών πινάκων έπιγρα 
φας πρός τός έκδόσεις τού κ. Δανιήλ Q uinn1 
καί μεγάλως ¿χάρην διό τήν τάξιν καί Ιπιστη- 
μονικήν άκρίβειαν τής έργασίας τού διαπρε
πούς φιλέλληνος, διότι ή άντιβολή μου Ιλαχί- 
στας καί σχεδόν άναξίας λόγου άμαρτάδας του 
κ. Quinn έσημείωσεν.

Άλλ’ ό άσχολουμενος μέ την γραφικήν διά 
μέσου τών αιώνων έχει πλήν ιών άγιογραφι- 
κών μνημείων νά θαυμάση έν Ζακυνθφ καί 
νά σπουδάση πληθύν παλαιών ρωπογραφημά- 
των, πινάκων μέ τοπεϊα καί μάλιστα πρωσο- 
πογραφιών, πού φιλοστόργως κατέχουν διάφο
ροι οικογένειαι ή ιδρύματα τής νήσου. Ιδιαι
τέρως άναφέρω εδώ τήν εΐκόνα τού γνωστού 
συγγραφέως και διαπύρου φιλέλληνος Πέτρον 
Αυγουστίνον G uys, έργον άξιόλογον τού ΙΗ ' 
τελευτώντος αιώνος, κατεχόμενον ύπό τού αρ
χοντικού οίκου τών Κομούτων.

Άλλ’ Ιδίως ό διερευνών τός μετά τήν άλω- 
σιν τυχας τού Γένους ή ασχολούμενος μέ την 
έξέλιξιν τής έλληνικής γραφής έχει άπέραντον 
αγρόν να σταχυολογήση. Εννοώ τό δημόσιον 
άρχεϊον Ζακύνθου, ίδρυθέν επί Ενετών τφ 
1559 καί περιέχον χιλιάδας πολντιμοτάτων καί 
διασαφητικών Ιγγράφων καί κατάστιχων. Τόν 
θησαυρόν αύτόν έξεμεταλλεύθη άρκούντως έως 
τώρα ή ’Επιστήμη. Υπάρχουν δμως καί σει- 
ραι εγγράφων τελείως άνεξέταστοι. Έ γώ έκ τών 
άρχειακών έγγράφων έξήτασα τό συμβόλαια τού 
παλαιού νοταρίου Ζακύνθου Αλεξάνδρου Ραντο- 
πούίου (1504-1552).*Ητο δε ή άναδίφησίς μου 
σχετική μέ οίκογενείας Πελοποννησιακός καταφυ- 
γουσας είς Ζάκυνθον κατά τό πρώτονήμισυ τού 
1C ' αιώνος. ’Επίσης Ισταχυολόγησα και ποι
κίλα σταχυολογήματα έκ τού περιφήμου καί 
άνεκδότου έν συνόλφ χρονικού τού Βαρβιάνη.

Κυριώτατα δμως ή ϊδική μου έρευνα έστράφη 
πρός τούς ελληνικούς χειρογράφους κώδικας 
τής Δημοσίας καί τής Δημοτικής Φωσκολιανής 
Βιβλιοθήκης. Ή  Δημοσία Βιβλιοθήκη — περί 
τής όποιας ίδέ τό διεξοδικόν σημείωμα τού κ. 
Λεωνίδα Ζώη 1— κατέχει περί τούς 60 έλλη-

D a n i e l  Q u in n  : ι ώ ν  τέλευταίων αιώνιον έπιγρα- 
φαί Ζακυνθιακαί. Έ ν  τή Ά ρ μ ο ν ίς ,  έπιστημονικφ περι
οδική συγγράμματα Τόμ. Γ ’  ¡1 9 02 ) σ. 5δ3 κ. έ.

3 Atorvï&a Ζ ώ η  :  Ή  Δημοσία Βιβλιοθήκη Ζακύν
θου. Έ ν  Ζακύνθψ 1899.

νικούς κώδικας. Μεταξύ αδτών ολίγοι τινές εί
ναι έξ εκείνων πού άλλοτε είχε κτήμα καί περι- 
εγραψε μαλιστα— άλλ' άτελώς καί συγκεχυμέ- 
νως — ό μακαρίτης αρχιεπίσκοπος Ζακύνθου Νι
κόλαος Κατραμής 1 Εύτυχώς είχα τήν εύκαι- 
ρίαν ώστε ή ύπ’ έμοΰ καταρτισθεΐσα άναγραφή 
να; γίνη τελεία και κατά τός σημερινός άπαι- 
τήσεις τής ’ Επιστήμης. Οί πλέον αξιόλογοι κώ
δικες τής Δημοσίας Βιβλιοθήκης είναι οίέξής:

1. Στεφάνον τον Βυζαντίου περι πόλεων και 
δήμων. Πολυτιμότατος χάρτινος κώδιξ τού Ι Δ ' 
ή Ι Ε ' αιώνος εις άρίστην κατάστασιν καί μέ 
καλάς γραφάς τού κειμένου.

2. Πολυμιγής κώδιξ, τού IC ' αίώνος, έν φ  
περιέχονται είς πεζόν λόγον καί αί « Φυσιολο- 
γίαι γραφεΐσαι παρά τον πανιερωτάτον μητρο
πολίτου Ναύπακτον καί Ά ρτη ς  Δαμασκηνόν». 
’Ακολουθεί δέ άμέσως ι'Ετέρα φυσιολογία ήπερ 
οίκ εγράφθη παρά τον πανιερωτάτον μητροπο
λίτου Νανπάκτου καίΆρτης Δαμασκηνόν, Αλλά 
γράφη (s ie )  παρά τού μακαριωτάτου Έπιφα- 
νίον Αρχιεπισκόπου Κύπρου». Ούτω έχομεν ένα 
επί πλέον κώδικα καί μάλιστα άξιόλογον διά 
τήν κριτικήν έκδοσιν τού πεζολογικού Φυσιολό
γου, τού γνωστού δημοτικού κειμένου.

3. "Ετερος πολυμιγής κώδιξ τού ΙΕ ' αιώνος 
περιέχων καί μερικά βυζαντινά άνέκδοτα κεί
μενα αξια πολλής προσοχής, περί ών άλλοτε.

4. Περγαμηνός κώδιξ, τού ΙΕ 'αιώνος, περι
έχων τάς έπ’ εκκλησίας άναγινωσκομένας περι- 
κοπός τής Παλαιός Διαθήκης, γραφείς ύπό τού 
βιβλιογράφου Ίωάννον Ρόσον τό ίπίκλειν2.

Ή  δέ Δημοτική Φωσκολιανή Βιβλιοθήκη— 
δημιούργημα καί μέγα μέρος τής δραστηριό- 
τητος τού καλού φίλου κ. Σπυρίδωνος Δέ Βιάζη— 
είναι ίδρυμένη είς τήν μικρόν εκείνην οικίαν, 
δπου έγεννήθη ό Οΰγος Φώσκολος. Είναι σχε
δόν ή μόνη αξιοπρεπής καί συστηματική δη
μοτική βιβλιοθήκη τής Ελλάδος, άριθμούσα έν
τυπα μεν βιβλία ΰπέρ τάς 6000, άρκετά δέ 
πρός τούτοις ελληνικά καί ξενόγλωσσα χειρό
γραφα καί έγγραφα. Ή  Ιφορία τής προοδευτι
κής αδτής βιβλιοθήκης έκαμε τήν έξόχως κο
λακευτικήν δι’ εμέ έξαίρεσιν— λίαν εδγνώμων 
άναφέρω τό πράγμα — νά μού παραχώρηση κατ’ 
οίκον τούς ελληνικούς κώδικας πρός μελέτην.

1 Ν ιχολάον Κ α τρ α μ ή ·. Φιλολογικά Άνάλεκτα Ζακύν
θου . Έ ν  Ζακύνθφ 1880, σ. 1 56 -1 9 6 .

3 Περί αύτοΰ ίδέ Β . M o n t fa u c o n .  P alacgraph ia  
G raeca. Έ ν  Παρισίοις. 1708 σ. 101. Π ανδώ ρα ν, τόμ. 
Η ' (1857 -18 58 ) σ. 548. V. G a r d th a u s e n ,  G riechische  
P alaeographie. Έ ν  Λειψίρ. 1879, σ. 326 κ. I . —  Ν. 
Κ ατραμήν, ενθ ' ανωτέρω σ .  197 κ. 4.
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ΤΗσαν δέ 32 τό δλον καί συνέταξα τόν λεπτο
μερή αυτών κατάλογον έκτυπούμενον λίαν προσε
χώς. ’ Εδώ άναφέρω τούς άξιολογωτέρους κώ
δικας έξ εκείνων, πού φυλάσσονται είς τον οί
κον τού ποιητού τ ώ ν  Τ ά φ ω ν .

1. Κώδιξ χάρτινος τού ΙΕ 'αιώνος περιέχων, 
δυστυχώς άκέφαλον, τόν βίον τού Βαρλαάμ καί 
Ίωόσαφ, τήν περιώνυμον δηλαδή θρησκευτι
κήν μυθιστορίαν τών μέσων αίωνων, τήν απο- 
διδομένην συνήθως, πλήν έσφαλμένως, εις τον 
Ίωάννην τόν Δαμασκηνόν.

2. Κώδιξ χάρτινος τού ΙΗ 'αιώνος περιέχων 
τό τυπικόν τής έν Κωνσταντινουπόλει μονής 
τον Παντοκράτορος Χριστού, τής καθιδρυθεί- 
σης υπό τού αδτοκράτορος Ίωάννου Κομνηνοΰ 
τφ 1136.Είναι άντίγραφον έκ τού άρχεγράφου, 
τό όποιον κατέταξα ύπ’ άριθ. 26 και περιε- 
γραψα είς τόν κατάλογόν μου τών χειρογρά
φων κωδίκων τής μονής τού Μεγάλου Σπη
λαίου Ό  Ζακυνθινός αυτός κώδιξ είναι ήδη 
γνωστός !ξ  άνακοινώσεως τού κ. P. B ezobra- 
z o w 8' έχω δμως κ’ έγώ νάνακοινωσω ένδια- 
φερουσας περί αυτού είδήσεις.

3. Κώδιξ περιέχων Ιταλικά καί Ιλληνικά έγ
γραφα τού έτους 1806 άπευθυνόμενα κατά τό 
πλεΤστον πρός τόν πρύτανιν είτε πρόεδρον Ι 
θάκης Ίωάννην Κονερίνην. Αντέγραψα αυτού
σια τα πλεΐστα έκ τών έγγράφων αυτών, καθ’ 
δσον άναφέρονται είς γνώριμα πρόσωπα τών 
άρμαιωλικών χρόνων, π. χ. είς τόν Γεώργιον 
Βαοναχιώτην, τόν Μήτζον Κοντογιάννην, τόν 
Δίπλαν, τόν Δη μητριόν "Ιαχον κλ. κλ.

4. Κώδιξ τής Ζακυνθινής έκκλησίας τού Ά γ. 
’ Αντωνίου τού Άντρίτξη περιέχων πράξεις τών 
ετών 1756-1814.

5 Κώδιξ περιέχων τήν ύπό Αγγέλου Σονμ· 
μάκη διήγησιν ".τής βεμπελιόνε τών ποπολάρων, 
ήγονν τού λαον τον νηοίον τής Ζακύνθου, δπου 
έγινε είς τονς 1628». Κ έχει μεν Ικδοθή το 
κείμενον αυτό ύπό τού κ. Κων. Σ α θ α 8, άλλ’ δ 
περί ου 0 λόγος νέος κώδιξ θά μας χρησιμευση 
διά μίαν νέαν κριτικήν έκδοσιν. Δι’ αδτόν άκρι-

1 ΝΙχον Λ .Β έ η  :  Έ κ θεσ ις  παλαιογραφικής καί Ιστο
ριοδιφικής εκδρομής είς τήν Ιπαρχίαν Καλαβρύτων.—  
«Παναθήναια». Τόμ. Θ  ( 1 9 0 4 -1 9 0 5 )  σ. 189.

* Έ ν  τφ  περιοδική τού Ρωσσικοΰ Υπουργείου τής 
Παιδείας 1887. Τόμ. 2 54 , Νοέμβριος, σ. 6 6 -7 4  —  
Πρβλ. E d . K u r t z  έν τή B yzantinische Z eitscrift. 
Τόμ. 11 (18931 σ. 627 κ. I.

3 ΑΓ. Ν . Σά&α·- Ελληνικά Ά νέκδοτα Τ όμ  Α '. Εν 
Ά θή ν α ις  1867 σ. 1 5 7 -1 9 3 . "Ο θεν  άνετυπώθη μετά 
προλεγομένων καί είς ίδιον τεύχος υπό τήν έπιγρα- 
φήν · Τό έν Ζ α κ ύ νθ φ  ¿ρχοντολόγιον και ο ί  ποπολάροι 
ύπό Κ ω νσταντίνον  Σ ά θα . Έ ν  Ά θή ν α ις  1867.

βώς τόν λόγον άντέβαλα τό έντυπον κείμενον 
πρός τό τού κώδικος, τό όποιον παρουσιάζει 
ίκανά πλεονεκτήματα.

6. Κώδιξ τή ς ’Οκτωήχου, τούΙΖ ' αίώνος, μέ 
ένδιαφέροντα σημειώματα περί θεομηνιών εν 
Κρήτη.

7. Κώδιξ περιέχων ποικίλα ένδιαφέροντα 
χρονογραφικά σημειώματα καί μάλιστα περί 
τών πολεμικών κινήσεων τού Φραγκίσκου Μο- 
ροζίνη κατά τά έτη 1684-1686.

8. Κώδιξ μέ στίχους άδήλου τινόςδιά τήν ναυ
μαχίαν τού Ναυαρίνου καίμε δημοτικά δίστιχα.

9. Κωδίκελλος,γραφείς κατά τόν ΙΗ ' αίώνα, 
περιέχων πολύτιμον ύπόμνημαπερίμεταναστεύ- 
σεως ’Αθηναίων τινών είς Πελοπόννησον καί 
μετά ταΰτα είς Ζάκυνθον, άρχομένου τού ΙΕ ' 
αίώνος. Καί έχει μέν δημοσιευθή τό ύπόμνημα 
τούτο ύπό ιών κ. κ. Σπ. Δέ Βιάζη‘ καί Ν. I. Σ ο 
λωμού 2, άλλ’ έξ άλλων άντιγράφων.

’Εκ δέ τών έγγράφων τής Φωσκολιανής βι
βλιοθήκης άντέγραψα αύτούσια πρός έκδοσιν 
τάκόλουθα πατριαρχικά γράμματα:

1. Ίερεμίου Α ',ύπ ό χρονολογίαν 1544 μηνί 
’ Απριλίφ, περί τής Ζακυνθινής έκκλησίας τού 
'Αγ. Νικολάου τού Μόλου. Συνυπογράφονται 
καί 12 άρχιερείς. Είναι δέ μετάφρασις τού άρ
χεγράφου σιγιλλίου 3 είς τήν καθ’ ήμάς.

2. Τιμοθέου Β ' καί τής περί αύτόν συνόδου 
πρός ιόν πρωτοπαππάν Κορυφών Γρηγόριον 
Φλώρον. "Ανευ ρητής δηλώσεως έτους.

3. Ίωαννικίου Β' πρός τόν πρωτοπαππαν Ζα
κύνθου Εύοτάθιο>■ Λογοθέτην. Φέρει χρονολο
γίαν 1648, ’Απριλίου 9.

Καί πάντοτε θά ένθυμοΰμαι, κάπως μέ ξε
χωριστήν συγκίνησιν, τήν Ιργασίαν μου επί 
τών χειρογράφων τής Φωσκολιανής βιβλιοθή
κης- διότι φιλικώτατα συνομιλών μέ αυτά έπέ- 
ρασα συνεχείς παννυχίδας ύπο τό άμυδρόν φώς 
μιας παλαιός αίωνοβίου καί μόλις συγκρατου- 
μένης ένετικής λυχνίας, που μέ τό άρχαιόπρε- 
πον άκάνθινον σχήμα της διηγείτο είς' τούς 
κατανοούντας τήν άφωνον τών έρειπίων γλώσ
σαν δλην τήν ζωήν πού ¿φώτισε, δλην τήν χα
ράν πού έζωντάνευσε, καί δλην τήν θλΐψιν πού 
¡παρηγόρησε. Καί προσήλωνα Ιπί τών κιτρι-

1 Έ ν  τη Κ υψ έλη, περιοδική) Ζακύνθου, έτος Γ ’ ,
φυΐλ. ΙΖ . Ά ρ ιθ . 41 ( τ$  3 0  Ιουνίου 1886).^

3 Έ ν  τοίς Μ νημιίοις τή ς  Ί οτορ ία ς  τώ ν  Α θ η ν α ίω ν ,
τόμ. Β ',  α. 154 κ. έ , δθεν καί έν θ .  Ν . Φιλαδελφέως,
Ίστορίρ  τών 'Αθηνών έπί Τουρκοκρατίας. Τόμ. Α -.
Έ ν  Ά θή να ις 1902, σ. 139 κ. έ.

3 Έ ξεδάθη τό άρχέγραφον σιγίλλιον υπό Ν . Κατρα
μ ή , Ινθ· ανωτέρω, ο - 182 κ. έ.
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νισμένων χαρτιών τό βλέμμα και μέ συνέπαιρ- 
ναν οί άτμοί πολυκαιρινών άναμνήσεων έως 
οτου μ’ εξυπνοΰσεν— επίκαιρος της Ζωής αντί· 
λάλος— τό τραγούδι πλαντασμένου άπό πόθον 
τραγουδιστού, πού συνώδευε με τής κιθάρας 
τό στέναγμα θεολάλητον ύμνον προς την πο· 
ΰοχρατόρισσαν όνειρευόμενος νά προβάλη από 
τά παράθυρα δειλά-δειλά— σαν τού κυπαρισ
σιού τάνέμισμα— ή λυγερή έρωτοδίοπόινα.

Μέ πρώτην ευκαιρίαν σκοπεύω νά μεταβώ 
και πάλιν είς τήν Ζάκυνθον. Διότι άφ’ ενός 
μέν θέλω νά συντάξω τον κατάλογον των χει
ρογράφων τής μονής τοΰ 'Αγ. Γεωργίου των 
Κρημνών, άφ’ ετέρου δέ διά νά περιέλθω τήν 
νήσον προς συλλογήν γλωσσικού καί λαογρα- 
φικοΰ ύλικοΰ/Η Ζάκυνθος παρ’ δλας τάς γενο- 
μένας εως τώρα Ιργασίας, έκ των οποίων πρω
τεύουν αί τού άρχιδουκός τής Αυστρίας Σαλβα- 
τόρ1, κρύπτει άκόμη πολυτιμότατα γλωσσικά 
καί λαογραφικά μνημεία. Κατά τήν περασμένην 
μάλιστα διαμονήν μου είςτήν νήσον τάώχρόλευκα 
χείλη μιας δυστυχισμένης κόρης τοΰ λαού μοΰ 
έχάρισαν άρκετά τραγούδια καί δίστιχα τής α 
γάπης — έκλεκτά λουλούδια τής δημοτικής Μού- 
σης — και μοΰ διηγήθησαν θρύλλουςκαί παρα
δόσεις, δπου φαίνεται τελείως άποκρυσταλλωμένη 
ή Ιθνική μας ψυχή. Κ’ επειδή ό λόγος περί λαο- 
γραφικού καί γλωσσικού ΰλικοΰ ευχαρίστως ση
μειώνω δτι κατά τήν διαμονήν μου είς τήν νή
σον είχα τήν καλήν ευκαιρίαν νά έξετάσω κ’  ενα 
διεξοδικόν γλωσσάριον τής Ζακύνθου, μετά 
παραρτήματος περιέχοντος ζώνταγλωσσικά μνη
μεία, κατηρτισμένον υπό τοΰ μακαρίτου Ά ν-  
δρέα Γαΐια, λογίου καί φιλίστορος πολιτευο- 
μένου. Καί συνιστώ είς τήν Γλωσσικήν Ε 
ταιρείαν Α θηνών τήν ταχεΐαν έκδοσιν τού 
γλωσσάριου αΰτοΰ, καθ' δσον οΰτω θάποτα- 
μιεύσωμεν διά παντός μέγα μέρος τοΰ άνεκτι- 
μήτου γλωσσικού θησαυρού τής νήσου.

Αύτά είχα νάνακοινοίσω περί των ιστοριοδι
φικών καί παλαιογραφικών εργασιών μου Ιν 
Ζακύνθφ. Καί τά γράφω— τό διακρίνει άλ
λως τε τό πράγμα ό αναγνώστης —  ύπό τό κρά
τος άνεκφράστου νοσταλγίας προς τό «αν&ος 
τής Ανατολής».

Καί τελευταίου ομολογώ δτι θά ήτο άδι-

1 Zante: Allgemeiner Theil. Prag, Druck und 
Verlag von Hemr. Mercy Sohn. 1904. Töji. A'.

καιολόγητος παράλειψις καί παραδειγματική 
αγνωμοσύνη νά μήν ευχαριστήσω καί άπ’ έδώ 
δλους τούς Ζακυνθίους Ικείνους, πού τυχόν 
έδειξαν ενδιαφέρον διά τάς έρευνας μου. ’Ι
διαιτέρως δέ πρέπει νάέκφράσω τήν ευγνωμο
σύνην μου προς τούς καλούς φίλους καί συνά
δελφους κ. κ. Λεωνίδαν Ζώην καί Α. Μπισκήνην, 
τον έφορον τής Δημοσίας βιβλιοθήκης κ. Κων
σταντίνον Σιγονρον, καί τον βιβλιοφύλακα αυ
τής κ. Ροβέρτον Κιβωτόν, καί προ πάντων προς 
τον έρευνητικώτατον καί μετριόφρονα σοφόν 
καί άγαπητόν μου συνεργάτην κ. Σπυρίδωνα 
Αέ Βιάζη. Τήν καλωσυνην καί τήν στοργήν 
των πρός εμέ ουδέποτε θά λησμονήσω, δπως 
§ξ άλλου πάντοτε θά κρατώ ζωηράν είς τον 
νοΰν μου τήν εικόνα τής ωραίας πατρίδος των, 
εικόνα πλαισιουμένην μέ άνθισμένας μυρσί- 
νας, μέ στίχους τή ς ’ Αγνώριστης καί τήςΞαν- 
θούλας καί μέ άκτΐνας χρυσών ημερών.

’Επί τοΰ «Α ελφ ϊνος* , 14  Δεκεμβρίου 1906.
—  Έ ν  Ά θή ναις, 28  Φεβρουάριου 1907.

ΝΙΚΟΣ Α. ΒΕΗΣ

Άπό τό Ελληνικόν τμήμα τής Έκθίσεως τον 
Βορόώ — Τό ιστορικόν πλοΐον ό « Άρης » — 

Φισχογρ. Σ . Κοκκάλη.

T H E S A U R U S  L I N G U A E  L A T I N  A E

Ο σφ πολυπληθείς είναι Ικείνοι οί όποϊοι 
κάμνουν χρήσιν τών μεγάλων λεξικών ή 

άναγκάζονται νά καταφύγουν είς αυτά διά τήν 
λύσιν μίας των απορίας, ,τόσφ ολίγοι είναι 
εκείνοι πού άνεμέτρησαν ή καν έσυλλογίσθηκαν 
τάς πολλάς καί ποικίλας δυσκολίας, αί όποΐαι 
έγείρονται κατά τήν συγγραφήν ενός λεξικοΰ, 
έφ’ δσον, εννοείται, αύτό δέν είναι άντιγραφή 
σταχυολογία άπό προγενέστερα έργα.

Τό παρόν μάς κάμνει πολλάς φοράς νά Ιν- 
νοήσωμεν καλύτερα τό παρελθόν Ιδού μία 
άλήθεια, τήν όποιαν συχνά έχει κανείς τήν 
εύκαιρίαν νά αναγνώριση· άλλ’ είναι επίσης 
άλήθεια, δτι τά δυσυπέρβλητα εμπόδια, είς τά 
όποια ενίοτε προσκόπτει ή τωρινή μας επιτυ
χία, μάς κάμνουν νά έκτιμήσωμεν καλύτερα 
τήν αξίαν τής εργασίας Ικείνων οί όποιοι πριν 
άπο ήμδς είργάσθησαν επάνω είς τό ίδιο έδα
φος, καθώς καί νά είμεθα επιεικέστεροι πρός 
τάς τυχόν άτελείας τοΰ έργου των. "Αν δέν ήτο 
αρκετή ή εως τώρα εμπειρία, ή σύνταξις και 
έκδοσις τοΰ θησαυρού τής λατινικής γλώσσης 
θά άρκοΰσε διά νά πιστώση τό λεγόμενον.

Τό δνειρον τό όποιον ό W o lf πρώτος πρό 
έκατόν χρόνων ώνειρευθη, τό σχέδιον τό όποιον 
κάπως άπτότερα συνέλαβε καί ύπεστήριξε ό 
Halm είς τά 1858, καί τοΰ όποίου τήν επιτυ
χίαν προωδοποίησε ό W ölfflin  μέ τό A rch iv  
fu r  lateinische L ex icograph ie  (1882), τό 
δνειρον αύτό, τό σχέδιον, ή Ιδέα, ήρχισε νά 
λαμβάνη όστά μαζί μέ μέ τήν άρχήν τοΰ νέου 
αίώνος. Πρό δλίγων έτών ήρχισε νά τυπώνεται 
ό Thesaurus linguae latinae, σπουδαΐον 
καί βαρύ έργον, τό όποιον θά περιλάβη είς 
τούς ογκώδεις καί άφθονους τόμους του δλας 
τάς λέξεις τής λατινικής γλώσσης καί δλα τά 
χαρακτηριστικά ή οπωσδήποτε ενδιαφέροντα 
χωρία είς τά όποια αύταί άπαντοΰν.

"Ο,τι έδείχθη άδύνατον νά κατορθωθή άπό 
ένα άνθρωπον, εκείνο τό όποιον δέν ήμπο- 
ροΰσε νά πραγματοποιήση μία Άκαδημεία μέ 
τούς γλίσχρους πόρους πού διαθέτει, αύτό Ιπι- 
τυγχάνεται τώρα μέ τήν κοινήν συνεργασίαν 
τής Ένώσεως τών Άκαδημειών. Είς τήν πρω
τοβουλίαν τοΰ 40ου φιλολογικού συνεδρίου είς 
τό Görlitz οφείλεται ή "Ενωσις τών γερμα
νικών Άκαδημειών, τήν δποίαν επηκολούθησε 
ή Διεθνής Έ νωσις τών Άκαδημειών, είς δέ 
τό 1893 συνιστάτο διεθνής άκαδημαϊκή έπι-

τροπή, μέ έργον τήν όργάνωσιν τοΰ Λατινικοΰ 
Θησαυρού.

* * ♦
Διά νά λάβη δ Θησαυρός τήν τελειωτικήν 

μορφήν μέ τήν οποίαν μάς παρουσιάζεται τυ
πωμένος. πρέπει νά περάση άπό διάφορα στά
δια καί πρέπει νά προηγηθοΰν διάφοροι προ
καταρκτικοί Ιργασίαι.

Πρώτον έργον τών συντακτών τού Λεξικού 
ήτο ή συλλογή τού υλικού· διά τήν εργα
σίαν αυτήν, είς τήν όποίαν κατεβλήθη δλη ή 
δυνατή φροντίς, έχρειάσθησαν έξι ολόκληρα 
χρόνια (1^94—1899). Κάθε λέξις άπαντώσα 
είς τούς λατίνους συγγραφείς ή τά περισω- 
θέντα γραπτά μνημεία, έπρεπε νά άντιπροσω- 
πευθή διά κάθε φοράν δπου εδρίσκεται μέ ένα 
δελτίον είς τό ύλικόν τοΰ λεξικοΰ' πρώτον λοιπόν 
έργον ήτο ή δελτίωοις (V erzette lu n g ) τοΰ 
συγγραφέως. Κάθε συγγραφευς, τό C orpus 
inscriptionum , κτλ. διηρέθη είς κομμάτια, τό 
καθένα άποτελούμενον άπό άρκετάς σειράς, 
ώστε ή κάθε μία άπό τάς Ιν αύτώ λέξεις, νά 
μή άποσπάται άπό τήν συνέχειαν τοΰ λόγου 
καί νά είναι οπωσδήποτε τελείως εύληπτος άπό 
τά συμφραζόμενα. Τό κάθε δελτίον Ιπολυγρα- 
φεΐτο είς 100 άντίτυπα, όσαι δηλαδή είναι 
σχεδόν καί αί λέξεις τάς όποίας περιέχει κάθε 
περικοπή· είς καθένα άπό τά όμοια αύτά δελ
τία σημειώνεται άκριβώς ή σχετική παραπομπή 
καί υπογραμμίζεται μία άπό τάς λέξεις τού κει · 
μένου, τό λήμμα- Ιπί τή βάσει τοΰ λήμματος 
αυτού κατατάσσεται τό δελτίον, τοποθετούμενου 
είς τήν οίκείαν θέσιν τού λεξικού τοΰ δελτιω- 
θέντος συγγραφέως.

Μέ αυτόν τον τρόπον έβελτιώθησαν όλοι οί 
λατ. συγγραφείς έως είς τό τέλος τής άρχαιό- 
τητος· μερικοί, ό Κικέρων λ. χ. άντιπροσω- 
πεύεται μέ τεράστιον άριθμόν δελτίων, ένφ διά 
τήν γραμματείαν, τάς έπιγραφάς κτλ. άπό τον 
Β ώς είς τόν C ' μ. X. αίώνα, εθεωρήθη προ
τιμότερου τό σύστημα τής εκλογής (excer- 
pieren , δηλαδή, άπό τά σχετικά μνημεία 
παρελήφθη καί έδελτιώθη άπό τά κατάλληλα 
πρόσωπα κατ’ Ικλογήν όλον τό ύλικόν τό 
όποιον Ιθεώρησαν αύτά άναγκαΐον ή πρόσφο- 
ρον, χωρίς πάλιν νάποκλείεται ή πιθανότης 
οτι εδώ κ’ έκεΐ παρελείφθησαν ή παρεβλέφθη- 
σαν χρήσιμα στοιχεία).

Τά ξεχωριστά λεξικά δελτίων τά όποια μέ
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αυτόν τόν τρόπον άπαρτίσθησαν άπό κάθε 
ουγγραφέα, ένώθησαν άργότερα είς ένα μεγά- 
λον λεξικόν, δηλαδή είς μίαν μεγάλην και ένιαίαν 
συλλογήν δελτίων, ή οποία, κατά τήν ληφθεϊ- 
«αν άπόφασιν, θά διατηρηθή καί μετά τήν 
έκτύπωσιν του λεξικού. (Χωρίς δμως νά γίνη 
πάλιν καί ή άνάλυσις εις τα μερικά λεξικά' 
Ιλήφθη μόνον πρόνοια ώστε νά είναι δυνατή 
καί εύκολος ή άποκατάστασίς των, δν τυχόν 
χρειασθούν αργότερα).

Ή  μηχανική έργασία πού άπαιτεΐται διά νά 
συναχθονν καί καταταχθοΰν χά δελτία καί ειοι 
Ιτοιμασθοΰν διά τήν κατόπιν έργασίαν, είναι 
υπερβολικά μεγάλη, κοπιαστική καί πολυέξοδος· 
προκειμένου διά μόνον τό στοιχείον C, ένας 
βοηθός έχρειάσθηκε μήνας δλοκλήρους διά νά 
μαζέψη καί κατατάξη τό υλικόν άπό τά διά
φορα μερικά λεξικά καί τούς πίνακας, καί νά 
τό παραδώση έτοιμον είς τόν διευθυντήν τής 
Ιργασίας, δ όποιος άργότερα θ ά  δυιμοιράση τάς 
λέξεις με τά δελτία των, είς τούς 6π’ αύτόν συν- 
τάκτας τού λεξικού, διά νά συντάξουν τά σχε
τικά άρθρα·

*  *  *

’Αφού ύπερνικηθοΰν αί τεχνικαί αύταί δυ- 
σκολίαι, διενεργεΐται μία άλλη εργασία ή κρι
τική ά ν α θ εώ ρ η σ ις  τού υλικού. Δέν ξαναύ- 
ποβάλλονται δηλαδή οί δελτιωμένοι συγγρα
φείς είς τελείαν κριτικήν έρευναν— μία τόσον 
μεγάλη εργασία θά ¿καθιστούσε προβλη
ματικήν τήν εκδοσιν τού Λεξικού — άλλά τά 
άμφισβητοΰμενα, τά άθετούμενα ή τά διωρθο- 
νόμενα χωρία έξετάζονται καί πάλιν άπό τούς 
συντάκτας, οί όποιοι κατόπιν αύτού επιλαμ
βάνονται τού καθορισμού των διαφόρων ση
μασιών κάθε λήμματος Είναι ευκολον νά φαν- 
τασθή κανείς ποία προσοχή, πόση εργασία, καί 
ποϊαι πολυσχιδείς γνώσεις άπαιτόύνται συχνά 
πρός τούτο’ ένα δρθρον μέ μέτριον μέγεθος 
άπαρτίζεται επί τή βάσει 700 περίπου δελτίων, 
είς τά όποια φέρονται άναγεγραμμενα χωρία 
συγγραφέων δλων τών Ιποχών καί δλων τών 
είδων τού λόγου-

Κατά τήν σύνταξιν, δ ιά τα ξιν  κ αί εκθε- 
σιν τού  ύλικοΰ άκολουθεΐται τό άκόλουθον 
σύστημα: δν μεν το δρθρον είναι μικρόν ή 
μέτριον καταχωρίζονται δλα τά χωρία είς τά 
όποια άπαντρ ή λέξις, είδεμή (καί άπό τού 
στοιχείου G καί έξης αύτό' δηλώνεται μέ ένα 
άστερίσκον) παρατίθενται μόνον όσα θεωρούν
ται άπό τόν συντάκτην πρόσφορα· έννοεΐται 
δτι ή έκλογή δεν είναι πάντοτε εύκολος ή

Ιπιτυχής, άλλά άλλη λύσις θά ήτο άσκοπος ή 
αδύνατος. Ό  άριθμός π. χ. τών σνναχθέντων 
δελτίων διά λέξεις καθώς τό bellum, τό cum 
κτλ. είναι τεράστιος, καί ή μνεία δλων τών χω
ρίων θά ήτο περιττή’ μόνον διά τό atque 
υπάρχουν 238000 περίπου δελτία Άλλά δλα 
τά δελτία αύτά διατηρούνται, καθώς εΐδαμεν, 
παραμένουν ώς διαρκής συλλογή τών δελτίων, 
καί χρησιμεύουν ώς όριστικός πλήρης θησαυ
ρός εις τόν όποιον καί είς τό μέλλον θά ήμπορή 
κανείς άνιί μικράς πληρωμής νά καταφεύγη 
δταν ιυχόν χρειάζεται πληροφορίας πληρεστέ- 
ραςάπό όσάςθάτού παρέχη τό έντυπον λεξικόν. 

** *

Πρός διεξαγωγήν τού εξω τερ ικ ού  μ η χ α 
νισμού  τού Θησαυρού υπάρχουν ένας γενικός 
συντάκτης καί δέκα βοηθοί (συντάκται)· διά νά 
μή παρουσιάζωνται δέ επιβραδύνσεις είς τήν 
έκτύπωσιν, ώς εκ τής απροόπτου έκτάσεως με
ρικών άρθρων, έλήφθη ή πρόνοια νά συντάσ- 
σωνται καί τυπώνωνται συγχρόνως δύο τόμου 
μέ αυτόν τόν τρόπον δταν δι’ οίονδήποτε λό
γον σταματηση ή άργοπορήση ή έργασία τού 
ενός τόμου, Ιξακολουθεί έντονοπέραή εργασία 
είς ιόν άλλον. Οί δύο συντάκται διανέμουν 
ει τούς βοηθούς τά λήμματα μαζί μέ τά σχε
τικά δελτία πρός σύνταξιν τών άρθρων, καί 
έπειτα διαβάζουν καί διορθώνουν τά έπιστρε- 
φόμενα χειρόγραφα. Ά π ό  τήν Λειψίαν δπου 
τυπώνεται τό λεξικόν, Ιπιστρέφονται αί τυπο
γραφικοί ταινίαι καί διανέμονται πρός διόρ- 
θωσίν είς τά μέλη τής συντάξεως, καθώς καί 
μερικούς λογίους ευγενώς προσφερθέντας (J. 
Kutsch, Traube, πριν ό Pernice, C. F. W. 
Müller). Τά τυπογραφικά δοκίμια ξαναελέγ- 
χονται σελιδοποιημένα καί άντιβάλλονταυ οί 
συντάξαντες τά άρθρα τά ξαναδιαβάζουν τυ
πωμένα, λέξιν πρός λέξιν, καί κατόπιν γίνεται 
ή δευτέρα διόρθωσις τών σελιδοποιημένων δο
κιμίων. Μετά τήν τελειωτικήν έπιθεώρησιν τού 
φύλλου, ό γεν. συντάκτης Ιπιθέτει τό im pri
m atur καί άκολουθεϊ ή έκτύπωσις.

Τό δλον έργον τού Λατινικού Θησαυρού θά 
καταλάβη 12 τόμους' κάθε χρόνον τυπώνονται 
60—65 τυπογραφικά φύλλα (4ον) αντί τών 
77— 100 πού ύπελογίζοντο' ό πρώτος τόμος 
(A -A m yzön) κατηνάλωσε 127 φύλλα άντί τών 
υπολογιζόμενων 100' διά τούς δύο πρώτους 
τόμους έχρειάσθησαν περισσότερον άπό πέντε 
έτη, ένφ πρίν είχαν ύπολογισθή 2 1/*. "Εως 
τώρα έστοίχισε ή εργασία έπάνω κάτω 300 χι
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λιάδας, καί έν δλφ υπολογίζεται είς ένα έκατομ. 
περίπου.Γενικόςδέ συντάκτης είναιόΔρ.L om 
matzsch, διαδεχθείς τόν V olim er,τώρα τακτι
κόν καθηγητήν είςτό Πανεπιστήμιον Μονάχου.

Ή  παράδοσις είς τήν δημοσιότητα τού Λα
τινικού θησαυρού είναι- ζήτημα χρόνον μόνον 
οί τόμοι 1ος καί 2ος έχουν ήδη έκδοθή, οί 
τόμοι 3ος καί 4ος εύρίσκονται υπό τά πιεστή
ρια ή συντάσσονται, τών δέ άλλων 8 τόμων τό 
υλικόν είναι περίπου έτοιμον μερικά χρόνια 
λοιπόν μόνον μας χωρίζουν άπό τήν Ιποχήν 
δπου θά έ'χωμεν ολόκληρον τόν θησαυρόν. 
Ά ν  δέ, καθώς είπε ό  D iels, ή έ'χδοσίς τον, 
ένφ δεν ΰπάρχει άκόμη 'Ελληνικός θησαυρός, 
είναι πρωθύστερον αν είς κάθε βήμα τής συν
τάξεως του γίνεται καταφανής ή έλλειψις τής 
βάσεώς του, τού Ελληνικού θησαυρού' δέν πρέ
πει τότε νά φανή παράδοξον, δν κατά τελευ
ταία ιδίως χρόνια συχνά άνακινήται τό ζήτημα 
αύιό. Τελευταίως (1904), έφερε πάλιν έπί τού 
τάπητος τό ζήτημα τού Ελληνικού Θησαυρού, 
ή Βρετανική Άκαδημεία τού Λονδίνου, προ- 
τείνασα δπως άπό κοινού συνταχθή τό ελληνι
κόν λεξικόν ώς είς τά 650 μ. X.

Ά ν  δμως ή σύνταξις τού Λατινικού θησαυ
ρού έπρεπε νά ύπερνικήση τόσα καί τόσα έμπό- 
δια, δέν πρέπει νάπορήσωμεν, δτι ό έλλ. θησαυ
ρός, τό πολύ δυσκολώτερον αύτό έργον, κάμνει 
άπό τώρα νά δειλιούν, δσοι άναμετρούν τάς 
δυσκολίας τής συντάξεως του. ’Ιδού πώς τάς 
παριστάνει ό D iels:

« Ά ν  ή συλλογή τού λατινικού λεκτικού θη
σαυρού είναι φοβερά μεγάλη εργασία, προκει
μένου νά συνταχθή ένα γενικόν ελληνικόν λε
ξικόν, αί δυσκολίαι αυξάνουν τερασιίως.“Οποιος 
σκεφθή τήν εκιασιν τής ελληνικής λογοτεχνίας, 
ή όποια είναι τοδλάχιστον δέκα φοράς μεγαλυ- 
τέρα' οποίος σκεφθή τήν ποικιλίαν τών διαλέ
κτων της, τόν άπίστευτον πλούτον "τών τύπων 
της, τήν έπίμονον Ιπίζησιν τής κλασσικής 
γλώσσης διά μέσου τών χιλιετηρίδων ώς είς 
τήν πτώσιν τής Πόλης, ώς είς τήν σημερινήν 
ημέραν οποίος άκόμη ήξεύρει δτι αί Ιχδόσεις 
σχεδόν δλων τών 'Ελλήνων κλασσικών είναι 
εντελώς άκατάλληλοι πρός δελτίωσιν, δτι διά 
πολλούς σπουδαίους συγγράφεις δέν υπάρχουν 
κάν χριτικαί εκδόσεις' όποιος σκεφθή τήν κατά- 
στασιν τών συλλογών τών άποσπασμάτων καί 
τών ειδικών λεξικών αύτός θά ίδή δτι μάς λεί
πουν άκόμη δλαι αί βάσεις, έπάνω είς τάς ό
ποιας θά ήμποροΰσε νά Ιποικοδομηθή ένας 
Ελληνικός θησαυρός.

Άλλά άκόμη καί δν ύποθέσωμεν δτι Ιχομεν 
τοιαύτας εκδόσεις καί συλλογάς άπό τόν "Ομη
ρον έως είς τόν Νόννον, ή καθώς έπρότεινε δ 
Κρούμπαχερ είς τό Λονδΐνον, έως είς τόν Ά π ο - 
στόλιον άκόμη καί δν ύποθέσωμεν δτι ένα τερά
στιον έπιτελεΐον άπό λογίουςτάς διορθώνει, τάς 
δελτιώνει καί κάμνει τάς έκλογάς καί δτι Ινα με
γάλο, σπίτι φυλάσσει καί στοιβάζει τάς χιλιάδας 
κουτιά, ποΰ'θά εύρεθοΰν καιρός, χρήμα, δύνα- 
μις, διά νά κοσκινισθούν τά έκατομμύρια αύτά 
τών δελτίων καί νά έπέλθη ή τάξις μέσα είς 
το χάος αντό ; Ά φ οϋ  ή αναλογία τής λατινικής 
πρός τήν έλληνικήν γραμματείαν είναι 1 :10 , 
θά πρέπη νά άπασχολή τό γραφεΐον τού έλ- 
ληνικού Θησαυρού τουλάχιστον 100 λογίους. 
Έπί κεφαλής των πρέπει νά είναι ένας γενι
κός συντάκτης, Ó όποιος θά έπρεπε νά είναι 
μάλλον στρατηγός παρά συντάκτης. Καί έπειτα 
δταν αύτή ή κοόρτις τών συντακτών έτελείωνε 
πραγματικώς τό έργον της, καί ό Σύνδεσμος 
τών Άκαδημειών, δ όποιος ώς γνωστόν δέν 
έχει ούτε πεντάρα, κατορθώση καί εύρη τά 
δέκαεκατομμύριαπού χρειάζονται διά νά έβγουν 
οί 120 τόμοι, δν άκόμη οί λόγιοι έγίνοντο τόσφ 
πλούσιοι, ώστε νά προμηθευθοδν τόν Thesau
rus Graecus άντί 7000 φράγκων, πώς θά 
διαβάση κανείς καί πώς θά καταπιαστή ένα 
τέρας σάν αυτό;

"Ας ύποθέσωμεν δτι ζητεί κανείς νάνατρέξη 
είς τόν μέλλοντα Γενικόν θησαυρόν διά τήν 
σπουδαίαν λέξιν λόγος. Ό  Bonitz άφιερώνει 
είς τόν Jn d ex  Aristoteleus, δ όποιος ξεση
κώνει μόνον τά σπουδαιότατα, χωρίς καθόλου 
νά είναι τέλειος, 600 σειράς, δι’ αΰτήν μόνην 
τήν λέξιν, είς τόν ένα συγγραφέα. Ά ν  τώρα 
σκεφθή κανείς πραγματείαν έξετάζουσαν τήν 
λέξιν δι’ δλου τού ελληνισμού, θά ΐδη δτι 
μδλην τήν βραχυλογίαν, δέν ήμπορεΐ παρά νά 
γίνη τό δρθρον τεραστίως μεγάλον περισσότερον 
παρά δσον έπιτρέπει δ σκοπός Ινός λεξικού1».

Καί δμως ό  Thesaurus αύτός lin gu ae 
Graecae δέν πρέπει νά θεωρηθή δνειρον χι
μαιρικόν καί άπραγματοποίητον. Ό  Vollm er, 
ό διευθύνας κατά τά πρώτα έτη τάς εργασίας 
τής συντάξεως, είπε, σχετικά μέτό ζήτημα αύτό,

1I I . D ie ls  Der lateinische, griechische, deutsche 
Thesaurus; εις τά Neue Jahrbücher fü r das klas
sische Altertum X V  (1905) 1,10, 6 . 692. Έ κεϊ εύρί- 
σκονται καί άλλαι Ινδιαφέρουσαι πληροφορίαν Ά π ό  
0έ τάς έδώ παραθετομένας περί τής συντάξεως τού 
λατινικού θησαυρού, ευρίσκει κανείς πολλάς είς τό 
άρθρον roe Ε  V o l l m e r  Vom Thesaurus lin
guae latinae είς τά Neue Jahrbücher κλτ. X I I I  
(1904) 1,1.
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είς τήν 47ην Σύνοδον των Γερμανών φιλολό
γων είς την Χάλλην: «"Αν έμελλα εγώ νά υπο
βάλλω μετά την άποπεράτωσιν τού λατ· θησαυρού 
ένα υπόμνημα διάτήν πρακτικήν προετοιμασίαν 
ένός Ελληνικού Θησαυρού, πολλά θά ήμποροΰσα 
νά είπώ μέ τά όποια θά Ιφαίνετο όλιγώτερον 
οδτοπικόν ενα σχέδιον, πού θά έλεγε κανείς ότι 
είναι αδύνατον νά πραγματοποιηθή. Μίαν φ ο 
ράν θά ε λ θ η  ό ελληνικός θησαυρός, έπειδή 
π ρ έ π ε ι  νά έλθη, αύτό είναι βέβαιον».

Πότε θά γίνη αύτό, που καί πώς, αυτά εί
ναι άνομη πρόωρα καί άβέβαια· άκόμη και ή 
μορφή του δέν ήμπσρεΐ νά θεωρηθή γνωστή 
μετ άσφαλείας· κατά τον DielS «ό  μόνος δυ
νατός τρόπος τής λύσεως τού ζητήματος, άφοΰ 
είναι άδύνατον νά γίνη ένα Γενικόν λεξικόν, 
είναι νά γίνη ξεχωριστή επεξεργασία τής όπερ- 
πλουσίας λογοτεχνίας, ή δποία φυσικά καί μόνη 
της χωρίζεται εϊς μερικάς κατηγορίας (ποιη
τική, ιστορική, ρητορική, επιστημονική, κτλ.) 
καί έπειτα νά συνταχθούν αντί ενός Μεγάλου 
δέκα ίσως Μερικά Λεξικά».

'Οπωσδήποτε ή προκαταρκτική Ιργασία δέν 
θάργήση πλέον καί ήδη άγγέλεται ή έκδοσις 
Ιντός τού έτους είς τήν Βιέννην άπό τόν 
Kretschm er τού περιοδικού Grlotta, τό ό
ποιον θά δημοσιεύη λεξιγραφικάς εργασίας καί 
μελετάς άναφερομένας είς την ελληνικήν καί 
λατινικήν γλώσσαν. Ή  σύνταξις τού 'Ελληνικού 
αυτού Θησαυρού, ή  «ερίληψις Ιδίως είς αότόν 
καί άντιπροσώπευσις τής βυζαντινής λογο
τεχνίας, άναμένειτούς "Ελληνας φιλολόγους νά 
Ιργασθοΰν μεταξύ των πρώτων διά τό μέγα, τό 
εθνικόν αύτό έργον.

***
'Λλλ'δν ή σύνταξις ¿νόςThesaurusG raecus 

είναι καθήκον καί ζήτημα τιμής διά τήν επι
στήμην, τήν γερμανικήν δσφ καί τήν ελληνι
κήν, ή σύνταξις Ινός Νεολληνικοΰ Λεξικού εί
ναι καί αύτή ενα ζήτημα, πού περισσότερον 
άπό κάθε άλλο πρέπει νά άπασχολήση τήν νέαν 
γενεάν των Ελλήνων φιλολόγων, προσηκόντως 
καταρτιζόμενων είναι ζήτημα τό δποΐον διεκ- 
φεΰγον τά όρια τών κύκλων φιλολόγων καί 
γλωσσολόγων έχει κατ’ έξοχήν Ιθνικήν σημα
σίαν, καί καιρός θά ήτο νά ληφθή φροντίς διά 
νά γίνονται κάπως συστηματικώτεραι αί προ
καταρκτικοί εργασίαι, τών οποίων ή έκτασις 
καθώς δείχνει ή σχετική εμπειρία ποτέ δέν ήμ- 
πορέΐ νά ύπολογισθή δσφ  πρέπει μεγάλη. Λιά 
τήν σύνταξιν τού Γερμανικού θησαυρού, υπο
λογίζει ό  D iels επί τή βάσει τής πείρας τού

Λατινικού θησαυρού, ότι ή δελτίωσις δέν θά 
είναι δυνατόν νά άρχίστ) πριν από τό 1950, 
άν, εννοείται, άρχίση ήδη ή Ιργασία πού πρέ
πει νά προηγηθή.

Προς τόν σκοπόν δέ αδτόν πρέπει:
1). Νά δημοσιευθοΰν εκδόσεις φιλολογικαί 

τών πηγών ή τών λογοτεχνικών μνημείων, όσα 
είναι ανέκδοτα ή εξετυπώθησαν αρχαιότερα.

2). Οί κλασσικοί συγγραφείς καί ποιηταί 
πρέπει νά ύπαρχουν είς έπιστημονικάς έκδόσεις, 
είς τάς οποίας νά γίνωντάι εύκολα at παρα- 
πομπαί, καί νά συνδέωνται άπό είδικά λεξιλόγια.

3). Αί σπουδαιότατοι διάλεκτοι πρέπει νά 
μελετηθούν καί περιγράφουν φωνητικώς, γραμ- 
ματικώς καί λεξιλογικώς, σύμφωνα μέ τήν ση
μερινήν κατάστασιν τής επιστήμης.

4). Τά πραγματικά ονόματα (R ealien) πρέ
πει νά υπάρχουν εξετασμένα είς περιεκτικάς 
εγκυκλοπαίδειας καί είδικά λεξιλόγια.

Ή  Άκαδημεία τού Βερολίνου, ήρχισε ήδη 
νά άσχολήται με τά περισσότερα άπό τά θέ
ματα αδτά- έσυστήθηκε μία «Γερμανική επι
τροπή» καί ύπό τήν οδηγίαν τών καταλλήλων 
προσώπων ήρχισαν Ιργασίαι καθώς αί άκόλου* 
θοιι δημοσιεύσεις ανεκδότων μεσαιωνικών γερ
μανικών κειμένων, παρασκευή τής επιστημονι
κής Ικδόσεως κλασσικών (W ieland, K lopstock, 
W inckelcm ann, Justus Möser, Hamann), 
Ιπ εξεργασία ενός ρηνοφραγκικού ιδιωτικού, έ· 
ρευναι τής ιστορίας τής νέας δψηλ. γερμανικής 
άπό τό 1300 έως είς τόν Γκαΐτε, καταγραφή 
τών λογοτεχνικών χειρογράφων έως είς τόν 
16>ον αίώνα.

Αί ΐδιαι ή άνάλογοι θά είναι αί εργασίαι 
διά τών οποίων θά συναχθή τό άπαραίτητον 
υλικόν τού Νεοελληνικού Λεξικού. Ά φ οΰ  δέ 
τής Ελληνικής Άκαδημείας δπάρχει πρός τό 
παρόν μόνον τό περίκοσμον κτίριον, τό έργον 
τό όποιον δικαιωματικώς είς αδτήν θάνήκε, 
περιέρχεται είς την «Γλωσσικήν Εταιρείαν» ή 
όποία έπ’ αίσίοις οίωνοΐς πρό ολίγων έτών 
Ιδρύθη, χάρις είς τήν πρωτοβουλίαν καί δρα
στηριότητα τού σοφού καθηγητοΰ Γ. Χατζι- 
δάκι. Νομίζομεν δτι είς τήν Γλωσσικήν Ε 
ταιρείαν όχι μόνον τό εδχάριστον δικαίωμα, 
άλλα καί τό βαρύ όσφ καί ευτυχές άνήκει καθή
κον, νά λάβη τήν πρωτοβουλίαν είς τάς προκα
ταρκτικός εργασίας διά τό Λεξικόν τής εθνικής 
μας γλώσσης- ή δέ σύνδεσις τής έργασίας αδτής 
μέ τό όνομα τού Χατζιδάκι, ώς πρωτεργάτου 
καί όδηγον, άποτελεΐ τό άσφαλέστατον εχέγ
γυον διά τήν επιτυχίαν.
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Ε δίστασα επί πολύ αν θά έτόλμων ε!ς δλίγας 
γραμμάς νά όμιλήσω περί αδτοΰ. ’ Εκείνος 

ό  όποιος ζή μαζί του Ιπί τινας ημέρας κατα
λαμβάνεται άπό θαυμασμόν καί σχεδόν άπό 
δέος καί κατάπληξιν. ΕΙνε τόσφ μέγας! Είνε ό 
μέγιστος τών μουσικών καί είς τών μεγίστων 
εκ ιών θνητών. Ό  Ναπολέων, δ Γκαΐτε, ό 
Μπετόβεν, οί τρεις ούτοι σύγχρονοι εμοιρά- 
σθησαν τό σόμπαν, 'Υπήρξαν κυρίαρχου ό είς 
τών άνθρώπων, ό άλλος τών ’ Ιδεών, ό τελευ
ταίος τού κόσμου τής Φόρμας. Καί ό συγγρα- 
φεύς και δ καλλιτέχνης υπήρξαν περισσότερον 
ή ό στρατηλάτης κυρίαρχοι, διότι ό,τι κατέ- 
κτησαν, τό Ιδημιούργησαν πρώτα αυτοί οί 
ίδιοι. Σκεφθήτε καλώς· ό Μπετόβεν είνε ό άνήρ 
ό όποιος εξετέλεσε τά θαυμαστότερα τών έρ
γων διά τών ήχων, διά τού άέρος αυτού τόν 
όποιον είσπνέει τό στήθος τό ίδικόν μας, άλλά 
τόν όποιον Ιφαίνετο ότι είσέπνεεν ή ψυχή έ- 
κείνου καί τόν όποιον καθίστα ούτως οίονεί 
κεκυρεσμένον Καλού. Έ ν τή σφαίρμ τών λοι
πών τεχνών, τής γλυπτικής καί τής ζωγραφι
κής, δέν υπάρχει ήγεμονεία Ιπί τοσούτφ περι
φανής, Ιπί τοσούτφ καθυπερτέρα πάσης άλλης 
δσφ ή ήγεμονεία τού συνθέτου τών ’ Εννέα 
Συμφωνιών |ν τή σφαίρφ τών ήχων. Ή  μου
σική πρό αυτού, αύτή έτι ή μουσική τού Χάύδν, 
αύτού τού Μόζαρτ, ομοιάζει άκόμη πρός μέσον 
τέρψεως, πρός ήδονήν έξαισίως λεπτήν, άλλά 
πρός ήδονήν. Λεν είνε ή μόνον τέχνη, Ινίοτε 
ύπεράνω ήμών, ενίοτε επίσης έξω ήμών. Τήν 
κατέστησεν ούτος μίαν έκφρασιν τής ζωής καί 
τής καθολικής μάλιστα ζωής, ένα τρόπον τού 
σκέπτεσθαι, ένα τρόπον τού κατανοείν καί έκ- 
φράζειν τόν κόσμον. Είνε άδύνατον νά καθο- 
ρισθή ή μουσική τού Μπετόβεν ή νά χαρα- 
κτηρισθή διά ταύτης ή εκείνης τής ίδιότητος, 
είδικής ή ήθικής. Είπέτε ότι ενέχει δύναμιν, 
πάθος, μελαγχολίαν, μέγεθος- καί δέν θά είπήτε 
τίποτε. ’ Ενέχει κάτι τι Ιπί πλέον. Είνε ολη 
μουσική, είνε αύτή αδτη ή μουσική- είναι εκείνη 
ή όποία είνε- κέκτηται τό μουσικόν είναι έν τή 
πληρότητι αύτού καί Ιν τφ άπείρφ αύτού.

Ο  όχι όλιγώτερον του Άρχιμήδους, τού Πα- 
σκάλ, δ Μπετόβεν αποκαλύπτεται ενδόξως είς 
τό πνεύμα- ή Μπεττίνα έγραφε κάποτε πρός 
τόν Γκαΐτε- «'II μουσική είνε ψυχή καθόσον 
συγκινεΐ περιπαθώς- άλλ’  έπειδή Ιν ταύτφ άρ

χει τής συγκινήσεως ταύτης, είνε συνάμα πνεύ
μα»- ό Μπειόβεν βεβαίως δέν θ ’ άπεκήρυττε 
τόν δρισμόν τής νεαράς του φίλης. Ή  μουσική 
του υπέρ πάσαν άλλην είνε πνεύμα.

Τό έργον τού Μπετόβεν είνε έν τών θαυμα- 
στοτάτων προϊόντων τού όρθοϋ λόγου καί τής 
άνθρωπίνης λογικής. Ό  θέλων νά συγγράψη τήν 
ίστορίαν τής μορφής ή τής κατηγορίας ταύτης 
τής φιλοσοφικής σκέψεως. τήν όποιαν καλού- 
μεν μουσικήν σκέψιν, θ ’ άνεγνώριζεν ασφαλώς 
ότι ό Μπετόβεν δεσπόζει αυτής δλοκλήρου καί 
άπό ΰψίστης περιωπής. ‘Ο Μπετόβεν είνε άπό 
όλους τούς μουσικούς Ικεΐνος ό  όποιος «φιλο
σόφησε μετά μείζονος μεγαλείου, δυνάμεως, 
ευρυθμίας καί ελευθερίας. 'Ο  Μπάχ παραβαλ
λόμενος πρός αύτόν παρίσέαται σχολαστικός- ό 
Χάύδν, αύτός ούτος ό Μόζαρτ, κάπως Ισχνός- 
ό Μένδελσον είνε πέραν τού δέοντος χαρίεις, 
ό Σοΰμαν σκοτεινός καί δ Βάγνερ άσυμμέτρως 
μέγας.

Τόσφ άπολύτως καθαρά είνε ή πνευματι- 
κότης τής μεγαλοφυίας τού Μπετόβεν ώστε ού
τος σχεδόν εντελώς περιεφρόνησε τό θέατρον, 
τό πέραν τού δέοντος πραγματικόν καί πέραν 
τού δέοντος αίσθητόν δί’ αύτόν. 'Ο Μπετόβεν 
έδημιούργησεν Ιδέας καί όχι πρόσωπα- δ λό
γος αυτού δέν Ινεσαρκώθη, καί παρά πάσαις 
ταΐς τέχναις τό τοιούτον άπρόσωπον είνε ού
τως είπεΐν πρωτοφανές. Ή  ζωγραφική καί ή 
γλυπτική έχουσι τά πρότυπα αύτών. Αύτή έτι 
ή άρχιτεκτονική, όταν άνεγείρη άνάκτορον ή 
ναόν, περιορίζεται καί άπομονοΰται έν τφ θέ- 
ματι ή εν τή ίδέφ τήν όποιαν εξέλεξε Παρά 
τφ Μπετόβεν έξεναντίας ή σκέψις ύφίσταται 
καί ΰπάρχει έξω πάσης συγκεκριμένης μορφής. 
Άύλος, άνώνυμος, έξελίσσεται χωρίς τίποτε νά 
τήν καθορίζη καί κατ’ άκολουθίαν νά τήν §. 
λαττώνη.

Άλλ’ οόχί όλιγώτερον ιού πνεύματος ό Μπε
τόβεν αποκαλύπτεται ένδόξως είς τήν ψυχήν 
καί άπό τήν διπλήν ταύτην ένδοξον άποκάλυ- 
ψιν άποτελεΐται ή λαμπηδών του. Ίσ ω ς  μάλι
στα είνε έτι τελειότερος καί θειότερος διά τού 
πάθους ή διά τού δρθοΰ λόγου. Προτού νά 
είνε ή μεγίστη διάνοια τής μουσικής, είνε, 
φρονώ, ή μεγίστη αύτής καρδία.

Ό  Καρλάϋλ δικαίως άποκαλεΐ ήρωα πάντα. 
ΰπέροχον δνδρα, οίαδήποτε καί δν είνε ή φύ-



168

σις rfjs υπεροχής του. Καθιέρωσε διά του ovó- νάτα ιο ί  Μπετόβεν είνε σχεδόν πάντοτε μία
μαχος τούτου τινάς ποιητάζ" ως τόν Δάντην, ή&ική παράστασις, ή άναπαράστασις άγώνος
τον Σαίξπηρ. Διατί να μή χαιρετίσω ίν τφ έξαισίου ««1 εν τέλει θριαμβευτικού.Ό Μόζαρτ
προσώπω τοΰ Μπετόβεν τον μουσικόν ήρωα; κατέχει τήν γαλήνην.'Ο Μπετόβεν κατακτρ τήν
Παρά τφ Μπετόβεν το παν εΐναι ήραηκόν δ τε δόξαν, Τί είνε ή ήρωϊκή ονμφωνία, ή συμφω-
βίος καί χά εργα του. Είνε γνωστόν τί τφ  Ιπέ- νία είς d o  ελαττον, τό trio  τό άφιερωμένον είς
πρώτο νά ύποφέρη καί τί ΰπέφερεν. Είς ήλι- τον άρχιδοΰκα Ροδόλφον, ή διά κλειδοκύμβα- 
κίαν τριάκοντα ετών ήτο κωφός. Είς ήλικίαν λον σοννάτα op. iii, ή Σοννάτα τοΰ Κρόΰτσερ, 
τριάκοντα έτών ό Μπετόβεν δέν ήκουε πλέον τί είνε κάθε ένα άπό «ΰτά τ’ αριστουργήματα, 
τόν Μπετόβεν. Ήγάπησε κα\ δέν τόν ήγάπη- δν μή τό δράμα μιας ψυχής παλαιοΰσης κατά 
σαν. «Εις τήν Άποΰσαν Άγαπωμένην» Ιδού τής τύχης, κατά τής δδύνης ή κατά τοΰ έρω· 
ο  τίτλος μιας συλλογής του άπό lieder. Άλλοί- τος· κατά τοΰ εξω κόσμου ή καθ’ έαυτής, εν 
μονον ! 'Οπωσδήποτε καί δν εκαλείτο αίίτη, ενί λόγφ κατά δυνάμεως τήν οποίαν άντιμετω- 
T hérèse d e  Brunswick, Julietta, Guicci- πίζει και τήν όποιαν επί τέλους κατανικά; Είνε 
ardi, Thérèse Malfatti, ή «γαπωμένη τοΰ γνωστή ή μέθη ή εκ τοιούτων νικών γνωστόν 
Μπετόβεν ΰπήρξεν ή αίωνία δποΰσα. Ά νευ- μετά ποίας απεγνωσμένης καί παραβόλου φρενί- 
ρέθη μεταξύ τών σημειωμάτων του ή σπαρα- τιδος ό Μπετόβεν περιπτόσσεταιθλίβων τό άλω- 
κχική αΰτη έπίκληοις. «“Ακούσε με, Ον τό ό- θέν Ιδεώδες. Ή  θέλησις παντοδύναμος, ιδού δ 
ποΐον δεν ήξεύρω πώς νά ονομάσω! ΕΙσά- ύψιστος βαθμός τοΰ άνθρωπίνου μένους, καί 
κουσον τήν δέησιν τοΰ δυστυχεστάτου δλων Ιδού δλος δ Μπετόβεν. Καί διά τούτου έτι δ 
τών θνητών, τοΰ ατυχέστατου δλων τών πλα- Μπετόβεν είνε δ πρώτιστος πάντων· διά τούτου 
σμάχων σου» ! Κ αί άλλαχοΰ άνεφώνευ «Έ ν  έν τφ Έ ρ γ φ  αύτοΰ τό Καλόν προσεγγίζει είς 
τούτοις θά εξακολουθήσω άντιπαλαίων γενναίως τό ’Αγαθόν καί ομοιάζει πρός αυτό. Ή  ζωή 
κατά τής σκληρότητος τής τύχης. Όμνύω δτι είναι εν μυστήριον «άπόρρητον άποκεκαλυμμέ- 
δέν θά κατορθώση αΰτη νά μέ κάμψη καί νά νον» ώς λέγει δ Γκαϊτε, τό οποίον δλοι παρα- 
μέ ταπείνωση». Ή  τύχη πράγματι δεν τό κα- χηροΰμεν, τό οποίον όλίγιστοι διαβλέπομεν, 
τώρθωσε, καί περί τοΰ άγώνος καί περί τοΰ Μυστήριον διά τό πνεΰμα καί μυστήριον διά 
θριάμβου του Μπετόβεν, ιά έ’ργα αύτοΰ έσαεί, τήν ψυχήν. 'Ο  Μπετόβεν είνε έκ πάντων τών 
τά έργα αύτοΰ πάντα θά μαρτυρούν. μουσικών εκείνος δ όποιος έν τφ διπλφ τούτφ

Μία συμιρι&νία, μία εισαγωγή, μία ΐτι σον- μυστηρίφ είδε βαθύτατα.
[  Μετάφρ. Χ ρ . Θ . Δ . ] C A M IL L E  B E L L A I G N E

Π Ε ΙίΑ ΙΕ Τ ε TO O  Κ. ΑΛΒΚΤΟΜΑΗ ΖΑΠΠΕΙΟΚ

ΤΟ ^βΚΔ,ΠβΝΘΗΜβΡΟΝ
Λ Ο ΓΟ Ι ΚΑΙ Α Ν ΤΙΛ Ο ΓΟ Ι

Ή  νία  ήΒονή.

ΕΚ Τ Ο Σ  τών παλαιών ηδονών, πού έχάρισεν ό παγ
κόσμιος θ ε ό ς  είς τά ζώ α  καί τόν άνθρωπον, καί 

τών όποιων ή επιθυμία γεννδται κατσ_ φυσιολογικήν 
τάξιν, περιοδικότητα ή  άταξίαν καί εκτός εκείνων 
πού οί άνθρωποι έφευρήκαν μέ τόν καιρόν, υπάρχουν 
μερικοί τάς οποίας ιδιαιτέρως εδημιούργησεν ό πασί
γνωστος 'Ελληνικός Θεός ή ό Θεός τής> Έ λλαδος, ό 
πως ονομάζεται συνηθέστερα. Μεταξύ αυτών είνε καί 
ή ηδονή τών ίχ ίο γ ώ ν ,  μία ηδονή, πού είς τήν Ε λ 
λάδα έλαβε τήν πλέον συβαριτικήν τελειότητα, πολυ
τέλειαν καί ποικιλίαν. Ή  νέα ήδονή τόσον έγινε 
φυσιολογική άνάγκη διά τόν νεοελληνικόν οργανι

σ μ ό ν , ώστε, λαμβάνων ΰπ’  όψιν τό_ φυσιολογικόν α
ξίω μα, ότι ή λειτουργία γεννφ τό δργανον, τείνω νά 
πιοτεύσω ότι απέκτησε καί ιδιαίτερον ψυχικόν κέν- 
τρον είς τόν νεοελληνικόν Ιγκέφαλον.

Τ άς ημέρας αύτάς όλη ή  ‘Ελλάς, ύπό τήν έποψιν 
αύτήν, διατρέχει πάλιν τήν κανονικήν περίοδον τοΰ 
ειδικού αύτοΰ όργασμοδ. Πρέπει νά είνε κανένας^τυ
φλός διά νά μήν τό βλέπη- Ό  κ. Μερκούρης, ο  κ. 
Πυρής, ό κ. Ρετσίνας, ό  κ. Σ κ υ λ ίτσ η ς,ο  κ. Δαμαλάς 
καί αί λοιπαί μυριάδες τών υποψηφίων δημάρχων 
καί συμβούλων τοΰ κράτους δέν είναι παρά άπλαί 
προφάσεις Έ ά ν  άντί όλων αύτών ΰπήρχαν Ισάριθμα 
είδωλα, ξόανα ή απλά σύμβολα, ό εκλογικός οργα
σμός θ ά  ελάμβανε πάντοτε τήν Ιδίαν μορφήν καί σψο- 
δρότητα καί δέν θ ά  έλειπε τίποτε άπό τά χαρακτηρι
στικά τοΰ έκλογικοΰ παραληρήματος, μέχρι τών θυ
σιών τοΰ αίματος, πού τόσον άφθονον Ιχύθη τάς η
μέρας αύτάς. , ;  ,

Έ χ ω  ύπ’  όψιν μου όλας τάς Αντιρρήσεις αι οποΐαι 
θάντιταχθοδν είς τήν θεωρίαν μου αύτήν. Τό δτι τά 
αίρετά αξιώματα άνυψώθησαν είς προσοδοφόρου ε
πάγγελμα, είς τοΰ οποίου τά  κέρδη μετέχουν κατά  
διαφόρους αναλογίας εκλογείς καί εκλεγόμενοι, τό 
δτι αί εκλογικά! σερενάδαι, αί όποΐαι άπηχούν ολον 
τό πάθος Ιρωτευμένων ψυχών, αποτείνονται συνήθως 
είς τά δημόσια, δημοτικά καί λιμενικά ταμεία («έν  
τινι ταμείψ μέλιτος έκχυθέντος μυϊαι προοπτάσαι 
κατήσθιον» λέγει ό  γερ ω -Α ίσω π ος) τό δτι ό στόμαχος 
κατά μέγα μέρος είνε δ  μέγας τελετάρχης τών έκλο- 
γικών Ιορτών καί τόσα αλλα ανάλογα έπιχειρήματα, 
δέν άποτελοΰν σοβαρός Αντιρρήσεις- Τ ά  άμεσα ή  έα· 
μέσα συμφέροντα δέν άποτελοΰν ούτε τό μυριοστόν 
¿ ι ό  τά στοιχεία τής Ικλογικής μέθης- Κ αί αύτό είνε 
πρός τιμήν τής νεοελληνικής ψυχολογίας.Ή εκλογική 
μέθη, μέ δλην τήν βαναυσότητα τών έκδηλώσεών της, 
είνε περισσότερον Ιδανική άπ’  δ,τι φαίνεται. Αυτό 
είνε βέβαιον. 5

Ο ί κ κ. Μερκούρης. Πυρής καί 2 α  είμπορεΐ να 
είνε υπερήφανοι. Τριγύρω των πετούν έρωτες με τα 
πλέον "άϋλα πτερά, δσον καί άν ομοιάζουν μέ βδέλ- 
λας. 'Υπάρχουν άνθρωποι οί οποίοι είνε έτοιμοι νά 
χύσουν είς τά  πόδια των τό αίμα τους καί τό αίμα 
τώ ν άδελφών τους, πράγμα πού δέν θ ά  τό εκαμναν 
διά τό κοματάκι τού ψωμιού πού υποτίθεται δτι περι
μένουν άπό τόν έκλεκτον τους. Είνε έτοιμοι νά τό 
χύσουν, όπως θ ά  τό έχυναν διά τήν ερωμένην τους η 
τήν πατρίδα. Υπάρχουν γυναίκες, καί ωραιότατοι 
μάλιστα, πού θ ά  ήσαν άξιαι νά λησμονήσουν τόν έ·

ραστήν τους καί νά φιλήσουν είς τό στόμα τόν ̂  κ. 
Μιστριώτην, Ιόν ή δημαρχική του ύποψηφιότης είμ- 
ποροδσε νά  τούς δώση τήν έκλαγικήν μέθην. Υ π ά ρ 
χουν ά θώ α  βρέφη, είς τήν ήλικίαν. πού δέν γνωρίζει 
κανένας δν εγεννήθη Ρότσιλδ ή  Σακούλες.^τά όποια 
πιπιλίζουν ένα όνομα υποψηφίου μέ τόν ερωτα πού 
πιπιλίζουν τήν βρύσιν τής ζω ή ς των. Καί διά νά μή 
πολυλογώ, «γνώρισα άξιοσέβαστον κύριον που θ ά  ειμ- 
ποροΰσε νάγοράση τά δημοτικά ταμεία τών 'Αθηνών  
καί τοΰ Πειραιώς —  δ  λόγος τό φέρνει διότι τάς ή- 
μέρας αύτάς θ ά  είμποροΰσα νά τάγοράσω κ’ έγω —  
καί όποιος εις τάς περασμένος έκλογάς δεν έκοιμήθη 
τρεϋς νύκτας, διότι άπέτυχεν δ ύποψήφιός του. Είδε 
κανένας παρόμοιον έρωτα, είς ήλικίας καί κράσεις, 
πού όλα τά άλλα αίσθήματα ή δέν έχουν ανάψει α 
κόμα ή έχουν σβύσει διά παντός; Έ γ ω  τόν είδα μο
νον εις ημέρας εκλογών.

Κανένας λοιπόν δέν έχει τό δικαίωμα νάποβλέπη 
μέ περκρρόνησιν πρός τό πολύμορφον έκλογικόν π α 
ραλήρημα. Είνε ένα παραλήρημα πού έχει τόσα_στοι
χεία εύγενείας όσα δέν φαντάζεται κανένας. Κ αι είνε 
μία ήδονή πού τήν γνωρίζουν μόνον όσοι τήν έδο- 
κίμασαν. Θ ά  ήμουν πολύ ευτυχής άν είχα γνωρίσει 
αρκετά τήν νέαν αύτήν ηδονήν, διά τά τήν υμνήσω με 
τόν λυρισμόν πού τής άξιζει καί μέ τό πάθος πού κα· 
μνει τάς φωνάς νά λυποθυμοΰν καί νά τρέμουν είς τάς 
εκλογικός νυκτψθίας. Δυστυχώς, άπό φυσιολογικήν μου 
άτέλειαν, δέν τήν έγνώρισα ακόμη καί άκόμη δέν αι- 
σθάνθηκα τόν πόθον νά έναγκαλισθώ τόν κ  Μερκου- 
ρην, μέ δλην τήν έκτίμησιν καί τήν αγάπην πού τοΰ 
Ιχοη νά φιλήοω τόν κ. Πυρήν, νά τραγουδήσω μιαν 
σερενάδαν κάτω άπό τά παράθυρα τοΰ_ κ Σκυλύτση, 
νά προοφέρω ενα τριαντάφυλλον εις τόν κ. Ρετσίναν 
καί νά σφίξω ερωτικά τήν μέσην τού κ. Δαμαλά. 
"Υπάρχουν όμως οί άνθρωποι πού τό κάμνουν, που 
χύνουν τό αίμα των ακόμα καί πού θ ά  ήσαν έτοιμοι 
ναύτοκτονήσουν άπό κάτω άπό τά παράθυρά των. Και 
ενόσω υπάρχουν καί ένόσω τούς βλέπω καί τούς άκουω 
δέν είμπορώ νά μήν αναγνωρίσω τήν νέαν ηδονήν και 
νά μήν τήν εκτιμήσω κατ' άξίαν.

Ή  εκλογική ήδονή είνε ένα φυσιολογικόν γεγονος. 
Καί μέ τό νά είνε ήδονή καταντφ συγχρόνως καί βιο
λογική άνάγκη. Έ ά ν δέν μέ πιστεύετε δοκιμάσατε να 
καταργήσει ε τάς έκλογάς. θ ά  ίδήτε ότι όλοι οί "Έλλη
νες θ ά  γεμίσουν άπό έξανθήματα. ^  ^

Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Α

βανΖοί lft$€ávas « ΙΓβχά Δαλίονοα · Άθήναι 
" Exiovts «Παναθηναίων» 1907.

ΜΟ Λ Ι Σ  Ιρριξα τά μάτια μου στά τετράστιχα τού 
Νιρβάνα, εννοιωσα ένα πόθο μέσα μου' να δια

βάσω τήν «Ελληνική ’Ανθολογία». Ό  πόθος αυτός 
δείχνει πώς πολλές φορές καί τό βιβλίο πού μάς βλέ
πετε νά κρατάμε δέν είναι κάτι σάν άπό τήν τυχη 

' φερμένο χωρίς λόγο, κ’  έξω  άπό τό είναι μας. Κ  ενα 
βιβλίο είναι σά μιάν Ιδέα. κ ’ ένα διάβασμα μιά έρω- 
τική λειτουργία γιά κάποια γέννηση. Πρόχειρό ηυρα 
τόν ένα μόνο τόμο τής Ελληνικής 'Ανθολογίας από 
τήν έκδοση τού Διδότου. Ξανάειδα, καί προσεχιικω- 
τερα τά πέρασα τά Ιρωιιχά, ζάνα&η/Μ’ ΐκά, τά Ιπίτύμ-
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βια· τά πιό σύντομα άπ’ αύτά είναι δυό στίχοι, καί 
τά  πιό πολύλογα πάνε πέρ’  άπό τά είκοσι. Τήν έψαξα 
τήν τέχνη τών άρχαίων στεψανοπλόκιον δεν eXvui 
τόσο άπλή καί τόσο μονότροπη όσο φαίνεται άπό τήν 
πρώτη ματιά. Ή  σκάλα της ή μουσική πηγαίνει άπό 
τά λακωνικά, στρογγυλά κι αστόλιστα λόγια τού Σ ι
μωνίδη ώς τούς λβπτοκάμωτους καί γυναικεία φρον
τισμένους στίχους τού Μελέαγρου. περνώντας άπό τό 
σοσιαλιστικό πραγματισμό του Λεωνίδα τού Ταραν- 
τίνου, κι άπό τήν πότε έξυπνη καί πειραχτική, πότε 
Ι^ωτόπαθη καί παραστατική, μά πάντα άπλή γιά μάς, 
τέχνη πολυώνυμων άλλων. Ν ομίζω πώς ή ποίηση τής 
Ελληνικής ’Ανθολογίας κρίνεται κάπως αύστηρά· 
μιλώ γιά τό γενικό κανόνα. Μέσα στό σχεδόν όλότελο 
χαμό τού απέραντου λυρικού δάσους τών άρχαίων, 
εύτύχημα πώς άπόμεινε τό στενό κάπως, μά πυκνάν- 
θιστο περιβόλι τών Επιγραμμάτων. Ό  αρχαίος κό
σμος δείχνει μέσα σ’  αύτό τό περιβόλι Iva δροσερό 
καί μοσκοβολισμένο μέρος τής όψης του' κι &ς μάς 
έρχεται ή ζωγραφιά σάν ψιλογραφημένη· σά γέννημα, 
τις περισσότερες φορές, υπομονής, όχι αγάπης, σάν 
κατόρθωμα, όχι καλλιτέχνημα. Τ ά  έπιγράμματα τής 
'Ελληνικής ’Ανθολογίας είναι, τά πιό πολλά, σά βγαλ- 
μέν’ άπό τό ίδιο τό καλούπι, σάν παραγγελμένα στά 
ίδια μέτρα· άλλα μάς γαργαλίζουν τή σάρκα, άλλα 
δε φτάνουνε πιά νά μας συγκινήσουν τήν καρδιά, 
αλλα χρειάζονται ξηγητή γιά νά τά καταλάβης- άπό 
τούτα λείπει ή ψυχή' {ΐέσα σέ κείνα ό  κόσμος μάς 
παρουσιάζεται σάν άπο μόνος του, καί δεν τόν 
ξανοίγουμε μέσ’  άπό τό πορφυρό ή μέσ’ άπό τό γα
λανό κρύσταλλο κάποιου προσώπου. Καί όμως. Καί 
μ’ όσα τούς λείπουν, τά τραγουδάκια τής «Ελληνι
κής ’Ανθολογίας» διαλαλοδνε μιά ζω ή  ακέρια πε
θαμένη καί χαριτωμένη, μέσα σέ μύριες της δψες, 
σέ χίλιες της έγνοιες, σέ λογής συγκίνησες. Μέλισσες 
σιγοβουίζουνε μέσα τους καί είναι γιομάτες άπό a m -  
κεΐμενα. Τ ό  υποκείμενο, ό  ποιητής, παραμερίζει γιά 
νά φανή στή σκηνή ό  θεατρίνος, ο κόσμος. Μας γνω
ρίζουνε μ’  |να κόσμο' κι ό  κόσμος αύτός είναι ώρι- 
σμένος, μέ καθαρώτατο άέρα καί μέ φώς. Σ τό  στενό 
τους κύκλο μάς ζωγραφίζουν δ,τι δέ βρίσκουμε -σή
μερα σέ όλόκληρες σελίδες ποιητή άπό τούς τω 
ρινούς.

Μ ά λόγος μου δέν είναι σήμερα Ιδ ώ  ή εντύπωσή · 
μου άπό τάρχαϊα επιγράμματα Θέλησα νά ξεδιαλύσω 
κάποια συγγένεια τούτων μέ τά τετράστιχα του Παύ
λου Νιρβάνα. Βέβαια πώ ς μοιάζουνε κάπως μέ κείνα· 
τό λέει ή Ιξωτερική τους μορφή, κάποιο εύγενικό 
συγκρότημα στή συγκίνηση, κάποιος τόνος άπό απλό
τητα, καί πιό πολύ ή συντομία τους· μά τά στοιχεία 
πού δέ μοιάζουν είναι πιό ουσιαστικά. Ή  ποίηση 
τού Νιρβάνα είναι πάντα ν ιω ιερ ιχή . Πρέπει νά πάμε 
σ’  ενα δυό έπιγράμματα τού Πλάτωνα γιά νά αισθαν
θούμε κάτι σάν άπό τόν παθητικό Ιδανισμό τής νέας 
ψυχής, γιά νά συλλάβουμε κάτι σάν πρωτόπλασμα 
τής νεωτερικής ποιητικής πού μέσα σέ μιά ή δυό 
στροφοϋλες πολεμάει νά βάλη κάτι άπέραντο καί 
δυσκολοπροσδιόριστο. Πρέπει νά σταματήσουμε σ’ 
όλα σχεδόν τά έπιγράμματα τοδ Γκαίτε και στά π ε- 
ρισσότερ’  άπό ιά  σοννέττα τού Έ ρεδιά γιά νά συλ
λάβουμε κάποια ιδέα τού άρχαίου επιγραμματικού ύ 
φους. Τ ά  τετράστιχα τού φίλου μας Νιρβάνα, σωστά 
σωστά, δέν είναι έπιγράμματα' δηλονότι λογοτεχνικά 
κατορθώματα παραγγελμένα, ή  παιγνίδια πού ή κατα
σκευής τους είναι τόσο σφιχτή καί σιήν έντέλεια, πού 
σά νά μή βρίσκη τόπο ή ψυχή γιά νά σταθή, καί 
πνίγει’ άπό τό σφίξιμο· Είναι ποιηματάκια άδέσμευτα 
χυμένα πού τά γιομίζει μιά ψυχή. Μόνο πώς ή ψυχή 
αυτή —  μπορεί κανείς νά  πή — κάποτε αισθάνεται ρα- 
θιά , γι’  αύτό τής φτάνει τό άπλό, γοργό μαζί καί 
κρυφό φανέρωμά της, τό ένα, χωρίς ξαναγυρίσματα,

ξετυλίματα, ξαναφερώματα μέσα σέ βιός εικόνων καί 
σέ λυρισμού άκράταγο μεθύσι· μόνο πώ ς ή ψυχή 
αύιή —  θ ά  μπορούσε όμοια κανείς νά πή —  κάποτε 

’ πάλε δείχνει πώς δέν αισθάνεται αρκετά βαθιά, γι’
■ αύτό καί δέν μπορεί νά δόκιμάση τή δύναμη τού 
φτερού της πιό συγκρατητά, καί σταματάει μέ τήν 
πρώτη ορμή. Κι αύτό είναι τό μεγάλο χάρισμα, μά 
καί τό έλαττωμα, πολλές φορές, τοδ εΓδουτ τούτου. 
"Επειτα στών άρχαίων τά έπιγράμματα, όταν τή βρί
σκουν τήν ό  μορφιά, τήν όμορφιάν αύτή τή βλέπουμε 
τήν ίδια νά περνφ μπροστά από τά μάτια μας, κα
θ ώ ς  ή Ελένη στήν Ίλιάδα μπροσιά άπό τούς γέ
ρους. Σ τά  τραγούδια τού Νιρβάνα, κάθε φορά πού 
βλέπουμε τήν Ε λένη , τήν άγναντεύουμε καθώ ς ό 
Φάουστος, μέσα στό μαγικό καθρέφτη· είδωλο καί 
αέρα. Κι &ς εχη ό  στίχος τού Νιρβάνα κάτι άπλό 
καί καθαρό,' (καί κάποτε μάλιστα καί κάτι σάν ασυ
γύριστο στήν κατασκευή του καί σάν πρόχειρο στή 
γλώσσα του, πού πιό πολύ χτυπάει σέ τόσο μικρσ- 
κάμωτα έργα, πάντα κρατημένα, κοριώτερ’, άπό τήν 
εντέλεια τής μορφής)· τά απλά τούτα καί τά καθαρά 
μάς φανερώνουν, τις περισσότερες φορές, ψυχική κα
τάσταση όχι άπλή κι όχι καθαρή. Καί ίσως τέτοιο 
πρέπει νά είναι τό άγνό τραγούδι, κ’  ετσι μπορεί νά 
καταλάβω καί τήν απλότητα- προτιμότερο άπό τί*  
τραγούδι τής άπλής συγκίνησης πού ντύνεται μιά φο
ρεσιά σκοταδερή ετσι θαρρείς γιά νά ξαφνίση, ή καί 
γιατ’ είν’  αδύνατος δ ποιητής· πιό λίγο, πιό πολύ σκο
τεινός είναι, φυσικά, ό ποιητής, όταν είναι βαθύς- καί 
τό βαθύ πηγάζει άπό τήν ούσία, όχι άπό τό φρα
στικό τρόπο.

Ή  βρύση πού τρέχει «μέσ1 στήν κουφάλα ενός 
γκρεμού» ( μόλο της τό λιγοστό καί μονάηχο στάλα- 
σμα) σάν ιερή πηγή πού είναι, μάς μιλεί γιά τούς τό
πους όλους πού παντοτινά τούς άγαπρ ή Ποίηση, κι 
όλους, μέσα σέ μιάν άστραφτερή ή σέ μιά συγνεφια- 
σμένη στιγμή, άπό τούς πιό μακρυσμένους ώ ς τούς 
πιό κοντινούς, κατορθώνει νά τούς καθρεφτίση μέσα 
της. Μάς θυμίζει ακρογιαλιές καί ωκεανούς, οτά κύ
ματα βραχούλες κι άστρα στά ύψη καί στά βάθη, 
άρχαίους θεούς καί χλωμές Παναγιές, τήν πεθαμένη 
μητέρα καί τό νεκρό φίλο, ρομαντικούς όδοιπόρους 
καί μυστικούς κήπους τής ψυχής, στοιχειωμένα κα
ράβια καί σπιτικούς σκύλλους. Χαραχτηριστικώτερες 
είναι οί μολυβιές οί χαραγμένες άπο τόν ταξιδευτή 
ποιητή .μέσ’ άπό λογής χώρες κι άπό λογής προσκυ
νήματα. Α νθισμ ένες και περασμένες πολιτείες καί τά
φοι άκουστοί, Δελφοί καί Μυκήνες, ή Κύπρος καί ή 
Τσερναγόρτη Κόρινθο καί Χ ιό , τά Δωδεκάνησα, ή 
Ελληνική ήμερα, ή Κρήτη σ’  Ινα ώραίο λιόγερμα, 
γιομίζουν άπό κόσμο τούς στίχους του. Λέει σ’ ενα 
του έπίγραμ|ΐα ό  Γκαΐτε' «Κ αί οί δυό μας ζητάμε τήν 
άλήθεια Ισυ έξω οτή ζωή κ’  εγώ μέσα στήν καρδιά' 
κ’^Ιτσι θ ά  τή βρούμε τί| ζω ή κι 6  ένας κι ό άλλος». 
Κ ’  εγώ θάλεγα : Ποιητές, γιομίζετε τό μέσα  τής καρ
διάς σας μέ τό Ιξω  τής ζωής I "Α ν  τό νά συμβουλεύη 
κανείς, παντού, δέν είπανε κάπως αψυχολόγητη δου
λειά καί κάποτε κι άνόητη, δέ θ α  είχα πιό καλή 
συμβουλή νά σάς δώσω άπό τούτη!

Μερικοί, καί οί πιό πολλοί, κ’ εμείς οί ίδιοι, καί 
οί στοχαστικοί, φαντάζονται τόν τεχνίτη τού λόγου σά 
μιά μποτίλλια μέ τήν ετικέτα της Γ ι αύτό ξαφνι- 
στήκαν κάποιοι σάν είδαν νά δημοσιεύουνται τού 
Ν ιρ β ά ν α ., στίχοι. Ή  έτικέτα τού Νιρβάνα σημειώ
νει «πεζογράφος». ’Από πού κι ώ ς πού ό  Νιρβάνας 
ποιητής; Δέν τού φτάνουν τά πεζά ; Κ αί λησμονούιιε 
τήν αλήθεια τήν κοινότατη πώς ή ποίηση, καθώς  
πολλές φορές φεύγει άπό τό στίχο, Ιτσι συχνότατα 
βρίσκει καταφυγή στό λόγο τόν πεζό. Ό  Νιρβάνας, 
ίσως δ φιλοσοφικώτερα καταρτισμένος άπ’  όλους μας, 
περνάει αγάλια άγάλια άπ' ολα τά είδη τού καλλι

171

τεχνικού λόγον καί μαζί δέν ξεχνφ πώς είναι πάντα 
καί ό  Δ όκ τω ρ  κύριοί Ά ποοζολίδης. Κ αί όμως κυριώ- 
τατα —  κατά τή γνώμη μ ου — δεν είναι παρά ̂  ποιη
τής. Ά π ό  στίχους θυμούμαι πώς άρχισε, καί στήν 
πρόζα του σά νά νοαταλγή πάντα γιά τό στί^ο· κα
θ ώ ς  άλλων ποιητών δ  στίχος φαίνεται σά να γυρεύη 
λιμάνι στόν πεζό λόγο- Τις μικρές ιστορίες πού άπό 
καιρό σέ καιρό δημοσιεύει δ  Νιρβάνας καί στά ■ Π α- 
ναθήναια» κι άλλου δέν τις ξεχωρίζει, σ ω σ τ ά  σ ω σ τά , 
μήτε τό χρώμα κανενός τόπου, μήτε ό ¡(αραχτήρας 
κανενός προσώπου, μήτε καμμιά ώρισμενη ζω γρα
φιά· γνώρισμά τους είναι πιό πολύ τό συμβολικό πλά
σιμο, ή  τυπική παράσταση άπάνου σέ κάποια ιδέα, 
άπάνου οέ κάποιο αίσθημα. Ο ί μικρές Ιστορίες τού 
Νιρβάνα είναι ποιητικές. Τέτοια καί ή σειρά τών 
διηγημάτων «Γ ιά  φιλόσοφους καί γιά παιδιά» πού 
φανήκανε στό < Ν ου μά » . Ά νίσ ω ς δέν Ιχω λάθος, ό  Ν ιρ
βάνας θ ά  ονειρεύεται της ποίησης πιό πολύ τή φυσική  
παρά τή ρητορική  χάρη μιά ποίηση πού νά συγκινή 
αξεχώριστα καί τό φιλόσοφο πού λέγεται Νους, καί τήν 
παιδούλα πού λέγεται Καρδιά. Γιατί καί οί φιλόσο
φοι είναι πιό απλοί παρ’  όσο τούς φανταζόμαστε καί 
πιό βαθιά τά παιδιά.

’Ακόμα ενα τετράστιχο τού Γκαίτε : «Περπατούσα 
στήν ακρογιαλιά, ψάχνοντας γιά κοχύλια· μέσα σ ’ ενα 
κοχύλι ηΰρα ενα μαργαριτάρι. Ά π ό  τότε τό φύλαξα 
στήν καρδιά μου». Χαίρεσαι κάποια ποιήματα.^ κα
θώ ς χαίρεσαι, κολυμπώντας είτε ταξιδεύοντας, τη θ ά 
λασσα. Τούς στίχους αύτούς τού Νιρβάνα τούς χαί
ρεσαι σάν τό μαζωμα τών κοχυλιώνε σιάκρογιάλι. 
Στίχους σάν τή Γαλήνη, τόν Ελληνικόν "Ο ρθρο^ τήν 
A n im u la  blandula, τή Μοναξιά, τόν Κρίνου ύμνο, 
τό Προσκύνημα τόν'Ο δοιπόρο, τήν Π ρώτη Πατρίδα, 
τόν Ά ο ιδ ό , τό Σαπφικό Παράπονο, τή Λ έσβο, τήν 
Άτλαντίδα, τΙς "Αλπεις, τή Χ ίο , τό Στοιχειωμένο 
Καράβι, τήν Κρήτη, τούς Δελφούς, τό Παράπονο, 
καί τά δυό τάγαπημένα μου, τούς Μαγνήτες καί τήν 
A n im a R eru m  τους κρατδμε σάν τά λαμπερόχρωμα 
κοχύλια, χαρά τού ματιού, καί στολίδια μας. Μά 
κλείουνε κάπου καί κανένα μαργαριτάρι; Δέν εξετάζω. 
Κρύβουν κάτι σημαντικώτερο. Στό λιγοστό κόρμί 
τους μιά βοή σάν άπό τόν ωκεανό.

Κ Ω Σ Τ Η Σ  Ι1Α Λ Α Μ Α Σ

Υ . Γ . Σ τ ό  άρθρο γιά τό «Δωδεκάλογο τού Γύφτου» 
τό τυπωμένο στά «Παναθήναια» (3 0  ’Απριλίου), ό 
Νιρβάνας σημειώνει: « Ά ν  δέν άπατώμαι, μία ύπο- 
σημείωσίς του εις τόν πρόλογον τού σημερινού β ι
βλίου του περί τϋς θέσεως τής «σκέψεως» είς τήν 
ποίησιν, υπαινίσσεται κάποιας ίδικάς μας γνώμας, που 
άτελώς ανέπτυξα είς παλαιοτέραν κριτικήν μου». Ό  
φίλος Νιρβάνας εχει λάθος Ο σο κι δν μπορεί νά- 
χουμε διαφορετικές γνώμες άπάνου σέ ζητήματα πού 
εύκολα μπερδεύονται, στό σημείωμα εκείνο είχα στό 
νού μου κάποια πρόχειρα, άνε|έταστα κοκ μέ δημοσιο
γραφική γοργάδα ριγμένα άπό κάποιους άλλους δόγ
ματα· μπορεί μιά κρίση τού Νιρβάνα νά μή τή βρώ  
σωστή, μά δέ θ ά  τή βάφτιζα, βέβαια. Αστεία. .— "Ο μως  
πολύ θ ά  Ιπιθυμούσα μιά πλατύτερη Ιξήγηση γιά τήν 
πίστη μου «είς τήν Ιξέλιξιν τής ποιητικής φιλολογίας», 
καθώ ς τήν αναφέρει ό φίλος Νιρβάνας στά «Πανα- 
θήναια» πάλι (15 Μ αΐου) γράφοντας γιά τόν «Π ροσ
κυνητή» τού Βουτιερίδη. Τό μόνο πού μπορώ νά 
σημειιοσω έδώ πέρα είναι πώς πρέπει νά δώσουμε 
στήν Ιδέα τού ξετυλιμοϋ αότού κάποιο νόημα ανά
λογο μονάχα μέ τό νόημα τό έπιστημονικό ιής λέ
ξη ς, καθώς πάντα σχεδόν συμβαίνει σιούς όρους πού 
δανείζονται οί Ιστορικές άπό τις φυσικές επιστήμες, 
πάντα, καί σωστά, φιλοδοξώντας πώς κι αΰτές —  οί 
ιστορικές δηλονότι επιστήμες —  στούς ίδιους νόμους 
άκούνε καί ύποτάζονται. Μ ά πάντα, μ’  όλα τους τά

μοιασίματα. φύση καί ιστορία είναι δύναμες κάπως 
διαφορετικές. Καλά καλά τώ ρα δε θυμάμαι πού καί 
πώ ς υποστήριξα τήν Ιδέα τού ξετυλιμοϋ· βέβαια μι
λώντας γιά τήν ίξέλ ιξη  τής ποιητικής φιλολογίας θ ά  
Ιννοοΰσα κάποιο συνθετικώτερο, άγάλια άγάλια, δυ- 
νάμωμά της,, κάποιο κανονικό περπάτημα καί άλ
λαγμα προοδευτικό. Ά ν  καί δέν Ιχω  καμιά δυσκολία 
νά πιστεύω καί νά τή διαλαλήσω τήν Ιξέλιξη παντού 
άπό τά φυσικώτερα καί θετικώτερα τής πλάσης ώς 
τά πιό λεπτά καί θυσκολοζωγράφιστα άντικείμενα τού 
ήθικού κόσμου' θ ά  μοϋ εδινε τέτοιο θάρρος τό παρά
δειγμα ενός μεγάλου φιλόσοφου, τού Σπένσερ, κ'ένός 
μεγάλου κριτικού, τού Βρυνετιέρ. Ό  Σσυλλύ Πρυντώμ  
είναι τρανός, βέβαια, ποιητής και πολυαγαπη μένος μου. 
Τίποτε δέ μ’  εμποδίζει νάβρω τόν δρισμό του πολύ 
Απότομο καί δυσκολοστήριχτο. Ή  «ποιητική φιλολο
γία» υποτάσσεται κι αύτή σέ νόμους· αποτέλεσμα, έ
χει τις αφορμές του ή «πρωτοτυπία» δέν είναι τίποτε 
μαγικό παρουσίασμα καί άνεξήγητο τήν έξηγούνε 
καί τήν προσδιορίζουν χίλιες δυό έπιρροές καί δύνα
μες. Τίποτε δέν εΐνάι ουρανοκατέβατο Είναι αλή
θεια πώς τώρα τελευταία κάποια άντιδαρβινικά κρού
σματα άρχισαν καί φανερώνονται στούς πλατιούς έξω  
επιστημονικούς κύκλους. "Ενας φυσιοδίφης μάς λένε 
πώ ς άπόδειξε τό ξαφνικό φτάβρυαμ' ας τό πούμε νέων 
είδών ζωικών. Καί νά στό πλάϊ τού μονοκράτορα 
L y e ll μέ τή θεω ρία του πώς λίγο λίγο καί απαρατή
ρητα γίνονται οί μεγάλες αλλαγές ξαναθρονιάζεται τό 
φάντασμα τού Κυβιέρου μέ τούς κατακλυσμούς του. 
Τέτοια μαθήματα σά δέ σέ κάνουν γιά όλα νάμφι- 
βάλλης, σέ φέρνουν άθελα πρός τόν έκλεχτισμό, πρός 
τό ντιλλεταντισμό, πρός τών όλων τό συνταίριασμα. 
Κ αί στοχάζεσαι, μαζί μέ τό σ ο φ ό : ’Αδερφάδες εί
ναι ή  Ε ξέλιξη  καί ή ’Επανάσταση, μέσα στή φύση; 
Συνυπάρχουν τά ξαφνικά άλλάσματα καί τά αργά 
μεταμορφώματα. Είναι καί ύφαίστεια καί δέλτα — Κ ’ 
ετσι όλα συμβιβάζονται ’ Εμένα σά νά μή μου πολυ- 
αρέσουν πάντα καί παντού οί εύκολοι συμβιβασμοί. 
Γιά νά περπατώ έλεύτερα καί σά νάχω φτερά στά 
πόδια μου, μοϋ χρειάζεται νά νοιώθω κάτω άπό τά 
πόδια μου μιά στέρεα γή.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

θέατ ρ ον  Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς :  Ό  «ΑΓλέίΐτης» δράμα
εις πράξεις τρεις, τοδ B e r n s t e in ,  κατά μεζάφρα- 

σιν Π . Καλογερικόν.

ΝΕ Α Ρ Α  παρισινή, ή Μαρίς, λατρεύει τόν άν- 
δρα της καί θέλει νά τού άρέση. Τ ά  εισοδήματα 

όμως τού νέου άνδρογύνου δέν άρκούν διά τάς τουα- 
λέττας τής έρωτευμένης φιλαρέσκου. Ή  Μαρίς λοι
πόν, διά τήν αγάπην τού άνδρός της, γίνεται κλέ- 
πτρια. Είς τήν Ιπαυλιν, όπου φιλοξενούνται, παρα
βιάζει κάθε τόσον ενα συρτάρι, είς τό ιδιαίτερον 
δωμάτιον τής φίλης της, καί υπεξαιρεί, ολίγον κατ’ 
ολίγον, εως είκοσι χιλιάδες φράγκα. Μέ αύτά πληρό- 
νει τά ώραΐα καπέλλα καί τά ώραϊα φουστάνια, τά 
δπο'ια τρελλαίνουν τόν άνδρα της καί τής τόν κρα
τούν πιστόν.

Ή  κλοπή άνακαλύπτεται. Μερικαί συμπτώσεις κά·

Sv o w  νά Ινοχοποιηθη ό  Φερνάνδος, ό υίός τού οίκο- 
εσπότου, ενας νέος δεκαεννέα ετών, Ιρωτευμένος 

τρελλά μέ τήν Μαρίς. ’Εκείνη, φυσικά, άποκρούει τόν 
Ιρ ω ιά  του, άλλ’ είς τήν κρίσιμον στιγμήν δέν διστά
ζε ι νά Ιπωφεληθή τής καλοτυχίας καί νά ζητήση  
άπό τόν Φερνάνδον μίαν θυσίαν : Ν ά  προσπονηθή δτι 
ό  ένοχος εΧνε αύτός. Ό  νέος τό κά^ινει μέ όλην τήν 
αύταπάρνησιν τού Ιρωτευμένου, και ή δμολογίά του
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πίπτει ω ς κεραυνός κατάτής κεφαλής τοΰ δυστυχισμέ
νου πατρος του. Ό  υιός του κ λ έ π τ η ς !..Ή  γυναίκα 
του, ή φιλη του, δέν ήξεύρουν πώς νά τόν παρηγο
ρήσουν. Ή  Μαρ’ις σ ιω π φ ...

Αλλά τήν Ιδίαν νύκτα, όταν μένη μόνη μέ τόν άν- 
ορα της, εξαναγκάζεται νά όμιλήση Μέσα είς τό 
πορτοφόλι της.τυχαίω ς, ό άνδρας της ανακαλύπτει 
εξ χιλιάδες φράγκα. Τήν Ιρωτφ επιμόνως ποΟ ηΰρε 
"η ν0-!?000^ ’ * ’ έκείντΙ ομολογεί ότι είνε ή κλέπτρια. 
υ,ξαλλος ο άνδρας της θέλει νά τρέξη, νά εύρη τόν 

Φερνανδσν, να τού ζητήση τόν λόγον της αύτοθυσίας 
του, ναποκαλυψη Τά πάντα. .Ά λ λ ’ ή Μαρ'ις τόν ά· 
π ε ι« ϊ  δτι άν τό κάμη θ ά  πέση άπό τό παράθυρον. 
Και τον κρατεί Ικεΐ διά τής β ία ς ..

Δέν θ ά  όμιλήοη κανείς τά πράγματα θ ά  βαδίσουν 
τον δρόμον των. Διά νά σωφρονίση τόν κλέπτην, 6 
πατέρας του τόν εξορίζει είς τήν ’Αμερικήν Ό  Φερ- 
νάνόος υποχρεούται νάναχωρήσηάμέσως. Καί τό πρωί 
της τρομερός συζυγικής νυκτός, ακολουθεί ή σκηνή 
του άποχαιρετισμοδ. Κλαίει δ Φερνάνδος, κλαίει δ 
πατέρας του, ή μητρυιά του, ό λ ο ι . . .Ή  Μαρις δέν 
αντεχει περισσότερον Καί ξεφωνίζει τήν ένοχόν της 
ενώπιον όλων.^ Έ τελείωσε! Τώρα, άντί τοδ Φερνάν- 
οου, θαναχωρήσουν διά τήν ’Αμερικήν οι νεαροί σύ-

, Λν Ιξαιρέση κανείς τόν έρωτα τοδ Φερνάνδου, ό 
οποίος είνε αληθινός, καί κάπως τόν χαρακτήρα τοΰ 
συζυγου, όλα τα άλλα, είς τό δράμα αυτό, κατά βά- 
« ο ς  τινε ψευδή καί συνθηματικά Ή  σοβαρότης του 
εινε επίπλαστος. ’Απατά τούς άνθρώπους ότι κάτι 
μεγα βλέπουν, ένφ τψόντι δέν βλέπουν τίποτε. Ά λ λ ’ 
η απάτη αυτή ίσ α -ίσα  τό κάμνει εργον. Διότι χρειά
ζεται μεγάλη τέχνη διά νά λησμονή ό θεατής τήν 
«πιθανότητα -τής βάσεως, τοδ θεμελιώδους έπεισο-

’ Ιω ν περισσοτέρων χαρακτήρων, καίνάμή βλέπη 
παρα την άλήθειαν, τήν καταπληκτικήν τφόντι άλή- 
θειαν, μερικών λεπτομερειών. Τί θαυμασία Ικείνη 
σκηνη μεταξύ τών δύο συζύγων, τήν νύκτα! ’Αλλά 
εν γενει ο διάλογος είνε τόσον φυσικός, τόσον ψυχο
λογημένος. πού νομίζει κανείς ότι τόν Ιπήρε φωνο
γράφος Κάμνει μεγάλην Ιντύπωσιν, καί δίδει συγ- 
κινησιν και προξενεί ηδονήν, μολονότι, σημειώσατε, 
δεν εχει καμμίαν εύφυολογίαν, κανένα χαριτολόγημα 
η καλαμπούρι. Εχει μόνον τήν άνωτέραν. τήν μεγά
λην εδφυιαν τής άντιγράφής έκ τοδ φυσικού. Π ώ ς  
ήθελα να τον ηκουαν καί νά τόν έπρόσεχαν Ιδιαιτέ
ρως οι  ̂συγγραφείς μας, οί όποιοι διά νά xcqtow 
ταχα τους ηρωας των νά όμιλοδν ώραία, τούς κά
μουν να ομιλούν αφύσικα! Ή  φυσικότης είνε ή μεγα- 
λητερα ωραιοτης Κ αί αύτή ήμπορεί νά θαυματουρ- 
Υήση άκομη και είς Ινα δράμα, τού οποίου τό βάθος 
δεν είνε αληθινόν.

, ί^ννοείται, ότι τό είδος απαιτεί κ ' έξόχως φυσικήν 
απόόοσιν. ΚΙς την μεγάλην έπιτυχίαν τοδ έργου —  
εως τωρα αριθμεί δέκα παραστάσεις, —  συνετέλεσε 
τουλάχιστον κατά τό ήμισυ ή ώραία μετάφρασις τοδ 
κ. _Καλογερίκου, ή θαυμασίως ρεαλιστική ύπόκριαις 
του κ. Βονασερα. καί προπάντων ή Δίς Μαρίκα Κ ο
τοπούλη, η δποία ώ ς Μαρίς ήτο κάτι τι τέλειον.

Θ έ α τ ρ α , .  Ν ε α π ό λ ε ω ς :  - Ό  Ν αστρα& ν Χ ό ν -  
φ άρσα εις π ρά ξεις  τρεις, Γ ερ . Β ώ χ ον

Τήν έπομένην τής πρώτης παραστάσειος, έγραψα 
δια το «Νέον Λστυ» μίαν κριτικήν. Μολονότι τό έρ- 
γον _ παραπάσαν προσδοκίαν,— Ιπαίχθη άκόμη πέντε 
φορας,^δεν εχω κανένα λόγον νά μεταβάλω γνώμην 
π*θι τής αξίας του. Καί Αντιγράφω έδώ τήν κριτι
κήν μου, σχεδόν αύτολεξεί.

Τ ό πλέον χτυπητόν, άλλ' όχι καί τό μεγαλήτερον 
Αατιωμα τής φάρσας αύτής, είνε ότι όιαψεύόει τόν

τίτλον της. Ό  Ναστραδίν Χόντζας, δέν είνε ό  θαυ
μάσιος εκείνος Χ όντζας πού ξεύρομεν. Ά π ό  τά άνέκ- 
δοτά του τουλάχιστον, εΐχαμεν πολύ διαφορετικήν 
ιοιαν περιττού χαρακτήρος του, τής ιδιορρυθμίας του, 
της εύφυιας του, τής φιλοσοφίας του, τής μορφής 
ντν *ν_ν*ν*ι —  άκόμη ίσως καί περί τοδ βίου του. 
Ο  κ. Βώκος ήθέλησε νά μάς άνατρέψη) “ ύτήν τήν 

ίδέαν και νά μάς παρουσιάση έπί τής σκηνής άντί 
τοδ ειρωνος φιλοσόφου ένα άνήθικον λογάν, άντί 
τεώ πρωτοτύπου πανούργου ενα κοινόν -κατεργάρη ν. 
άντι τοδ άγαθού καί άκάκου κατά βάθος νοικοκύρη, 
ενα απροοπτον καί φαμφαρόνον Πρωθυπουργόν, ό 
όποιος από τόν αληθινόν Ναστραδίν δέν διατηρεί 
παρά τά παληά του ανέκδοτα· άλλά καί αύτά φαί
νονται τοσον άταίριαστα μέ τόν νέον του χαρακτήρα, 
ώστε εις τό στόμα του καταντούν ηλιθιότητες.

Ο κ. Βωκος πλάττει περί το αύθαίρεtov αΰτό πρό- 
σωπον ένα μύθον επίσης αυθαίρετον, μόνον καί μό
νον δια νά κάμη τόν φανταστικόν του Ναστραδίν 
διοργανωτήν ένός Κράτους, όμοιου τάχα μέ τό ίδικόν 
μας. και νά λάβη άφορμήν επικαίρων ύπαινιγμών καί 
συγκρίσεων είς βάρος μας. Ή  ιδέα αύτή δέν είνε τό 
σον άτυχης. Μία πολιτική φάρσα άνατόλίτικη, ήμπο- 
ρουσε να οατυρίζη ώραία τό «πρότυπον βασίλειοντής 
Ανατολής*. Ά λλ 'ά π ό  τούς άντιπατριωτικούς υπαι

νιγμούς τού κ. Βώκου, —  καί αύτή είνε ή μόνη ατυ
χ ία ,—  λείπει τό πνεύμα πού θ ά  τούς έξήγνιζε. Σά- 
τυρα δέ χωρίς πνεύμα είνε μόνον κακία καί ασέβεια.

liOco πρεπει νάνοίξω μίαν παρένθεσιν. Ό  κ. Β ώ - 
κος, άπαντών είς ιό  άρθρον μ ο υ  α ύ τό , μ ’  ίπ ρ ο χ ά λ εσ ε  
να τοδ δηλωσω άν δέν θεω ρώ  κ’ εγώ τήν πολιτικήν 
μας καταστασιν τόσον ίκρυθμον, ώστε νά νομίζω ότι 
επιτρέπεται καί ό  άπό σκηνής σατυρισμός της, χωρίς 
να είνε τοΟτο κακία καί άσέβεια Π ώ ς όχι; Ά λ λ 'έ γ ώ  
δεν είπα οτι κάθε σάτυρα έν γένει είνε κακία καί ασέ
βεια, Αλλά μόνον έκείνη πού δέν έχει πνεύμα. Ά ν  
ό  κ. Βώκος νομίζη ότι ή σάτυρά του ήτο πνευματώ
δης^ εγω δεν έσχημάτισα αύτήν τήν ίδέαν Καί δυσ
τυχώς οδτε ο άλλος κόσμος. Ο ί «υπαινιγμοί» έκείνοι 
περι στρατού, στόλου, διοικήσεως, δικαιοσύνης κτλ. 
εθυμωσαν μάλλον άντί νά φαιδρύνουν τούς θεατάς.
Ο  ουγγραφεύς δέν κατώρθωσε νά τούς κάμη \·ά γε- 

λάσουν τοσον, ώστε νά συγχωρήσουν τήν άσέβειαν. 
Και εοω ή παρένθεσις κλείει.

"Οσον διά τήν κατασκευήν, τήν πλοκήν-fcai τήν 
σκηνικήν οικονομίαν τοδ Ιργου, τίποτε τό «τεχνικόν» 
δέν εχομεν νά οημειώσωμεν Ά λ λ ο τε  ό κ. Βώκος μάς 
εφανη πολύ θεατρικώτερος. Τ ό  νέον εργον του εχει 
τον εξω φ ρενισμ όν  μιάς φάρσας· άλλ’  όχι είς τόν πρέ
ποντα βαθμόν. Θ ά ηύχετο κανείς ή νά ήτο όλιγώτε- 
ρος, δια να _εχη νά κάμη μέ αληθινήν, σοβαράν κωμω
δίαν· η πολυ μεγα?.είτερος, διά νά γελά έπιτέλους μό
νον μ έ  t o v  έξωφρεησμσν. Ο  διάλογος πάλιν δέν μάς 
εφανη ούτε λεπτός, ούτε καν χονδρονόστιμος. Καί άπό 
τας επικαίρους ευφυολογίας, μία ή δύο νομίζομεν ότι 
έπροχάλεοαν αληθινήν Ιλαρότητα.

Ί ά  τραγουδάκια τοδ δημοφιλούς συνθέτου κ Κόκ
κινου, ανατολικής χροιάς, ευχάριστα άλλ’ ή «ένορχή· 
στρωσις» των μάς Ιφάνη άκατάλληλος,—  Άν καί είς 
αυτό ημπορεΐ νάπατώμεθα. Καί ή ύπόκρισις άρκετά 
καλη και ή σκηνοθεσία καλλίστη. Μόνον,τά αύτοσχε- 
δια ιταλικα τοδ κ. Ταβουλάρη,—  τά συμπεριλαμβάνο- 
μεν και αυτά είς τήν σκηνοθεσίαν, διότι δέν είνε βέ
βαια εργον τού συγγραφέως,—  μάς ίχ α μ α ν  τ ή ν  έντύ- 
πωσιν πολυτελείας ύπέρ τό δέον περιττής.

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ  Ε Ε Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
£ημΐΙω σις.

Ή  « Ν έα^Σκηνή» Ιδωσε τό «Κ όλπ ο» (Le tou r de  
m a in ) τό ώραίον και λεπτότατον δραματάκι (com é
die) των A . T arrid e  καί F . de C roisset· τό δέ θέα-
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τρον τοδ Συντάγματος τήν «Κυρίαν τοδ Μαξίμ» (L a  
D am e de chez M axim ), τήν πολύκροτον παρισινήν 
φάρσαν. Είχε κ’  έδώ μεγάλην έπιτυχίαν καί παίζεται 
κάθε βράδυ, ένφ,—  είνε περιττόν νά τό εϊπωμεν,—  τό 
«Κόλπο» μόλις έπαίχθη δύο φοράς

Προετοιμάζονται: Τά «Παναθήναια», άθηναϊκή έπι- 
θεώρησις τών κκ. X .  Άννίνου καί Γ . Τσοκοποϋλου 
είς τήν « Ν έ α ν  Σκηνήν»· ή «Κ ασσιανή», βυζαντινόν 
δράμα τοδ κ Α . Κυριακοδ, είς τό Σύνταγμα' ή «Χ ί
μαιρα», συμβολικόν δράμα τοδ κ. Α . Ν έη, είς τό « Ά -  
θήναιον» καί εν ιστορικόν δράμα τού κ, Α . Τανάγρα 
είς τό θέατρον τής Νεαπόλεως.

ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ Τ Ε Χ Ν Η  ΕΠΙΣΤΗΜ Η

ΜΕ τό προσεχές τεύχοςάρχίζομεν «Τ ό Βιβλίο τής 
Αύτοκρατείρας Ελισάβετ» τοδ κ. Κωνσταντίνου 

Χρησιομάνου. Ή  μπορεί κανείς νάτόδνομάση πρωτό
τυπον άφοΰ μεταφέρεται ελληνικά άπό τόν ίδιον ιόν 
συγγραφέα Ή τ ο  ίσως ό  μόνος ένδεδειγμένος διά ν ’ 
άποδώση δλας τάς λεπτότητας τοδ έργου αύτοδ διά 
τό όποιον τόσα έγράφησαν. Ό  γάλλος άκαδημαϊκός 
Μπαρρές εχει αφιερώσει ωραίας σελίδας είς τό βιβλίον 
τοδ κ. Χρηστομάνου. Μεταφέρομεν είς τό τεδχος αύτό 
μερικάς ώς πρόλογον χάριν τών άναγνιοστών μας.

Μέ τήν μετάφρασιν αύτήν θ ά  έχωμεν νά έπιδείξω- 
μεν εν άπό τά ώραία σύγχρονα φιλολογικά προ
ϊόντα. Μία ΰπαρξις ύπερτέρα, ή όποία έζησε άπο- 
μονωμένη μέσα είς τήν πιό θορυβώδη ζωήν, μέ 
τήν αγάπην τοδ πόνου καί με τήν λατρείαν τοδ ώραίου. 
Έ π ειτ α  ένας ποιητής ό  όιτοϊος διείδε τήν ύπαρξιν αύ
τήν καί μάς εδωσε μέ τέχνην τό πορτραΐτο της. Είτε 
αφηγούμενος τήν ζω ήν τής Αύτοκρατείρας είτε άπο- 
δίδων τάς σκέψεις της, ό κ. Χρηστομάνος είναι ό  καλ
λιτέχνης πού έγραψε είς πεζόν ενα ποίημα έξοχου 
έ μορφιάς.

Α ΙΙΟ ΣΠ Ω Μ Ε Ν  τά εξής εκ τίνος ίστορικοδ άρθρου  
του κ . Μαρίνου Σιγούρου, υπό τόν τίτλον ·Ή γ ο ν μ ε ·  

ν ο ι τ ή ς ί ν  Ζακνν& φ μονής τής Ά να ψ < ονη τρία ς·, δημοσιευ- 
θέντος εις τό έν Κωνσιαντινουπώλει έκδοθέν ΙΙμερο- 
λόγιον τών ’Εθνικών φιλανθρωπικών καταστημάτων :

«Διηγούνται ότι Ιμπορικόν πλοϊον κατά τήν άλωσιν 
τής Κωνσταντινουπόλεως άνεχώρησεν έκεϊθεν καί, 
κατά τήν διάρκειαν τοδ ταξειδίου, έναυάγησε πλησίον 
τής Ζακύνθου. Μεταξύ τών ναυαγίων, τά όποία έφε
ραν τά κύματα είς τάς άκτάς τής Ζακύνθου, υπήρχε 
καί αγία είκών, τήν όποιαν είδον βοσκοί, κατά τύχην 
έκεϊθεν διαβαίνοντες. Ο ί ιερείς τοδ χωρίου, παρακο- 
λουθούμενοι ΰπό αγροτών περιέργων, μετέβησαν εις 
τήν άκτήν όπου εύρον τήν εικόνα τής Θεοτόκου. Κατ' 
άρχάς φκοδομήθη μικρός ναΐσκος_καί κατόπιν δι’ 
εράνου άνηγέρθη λαμπρός ναός έν τφ  όποίψ κατετέθη  
ή είκών τής Θεοτόκου. Ή  είκών αύτη έθεωρεϊτο θαυ
ματουργός καί διά τοδτο συχνάκις, έν καιρφ ανομ
βρίας, μετεφέρετο είς τήν πόλιν καί έγίνετο λιτανεία. 
Τ ώ ρα δέ τό εικόνισμα τούτο λιτανεύεται Ικάστην 
δευτέραν τής Διακαινησίμου. Ή  μονή της Ά ναφ ω νη- 
τρίας έκτίσθη ύπό της ήγεμονίδος αδελφής τών Δέ 
Τόκκων, οτε ούτοι διετέλουν κυρίαρχοι τής νήσου 
Ζακύνθου, είναι δέ πλουσιωτάτη εις κτήματα κεί
μενα έπί τών δυτικών άκτών τής_ νήσου- Πριν διαλυθή 
ήτο μία τών μεγίστων ζακυνθίων μονών. Πλεΐστοι 
είναι έν Ζακύνθψ ναοί καί πολλαί αί μσναί Τ ό βαθύ  
θρησκευτικόν αίσθημα τοδ λαοδ τούτου έξεδηλώθη  
κατά καιρούς διά τής άνεγέροεως πολλών ιερών Ιδρυ
μάτων καί διά τής καθιερώσεως είς τόν μοναστικόν 
βίον διαφόρων εύγενών. Πολλοί εύπατρίδαι ένηγκα-

λίσθησαν τό  Ιερατικόν έπάγγελμα, κατά τούς παλαιό, 
τέρους χρόνους, άφιερώσαντες τάς περιουσίας των 
είς άνέγερσιν εκκλησιών».

HN u o va  R assegn a  τής Φλωρεντία; ,τεδχος 2 — 3. 
σελ 331) δημοσιεύει τόν Ιξή ς μύθον τοδ σέρβου 

συγραφέως KataJm ie J eretov.
«Μ έσα στό σταϋλο ή ήμίονος έσυζητοδσε μέ τό 

άλογο κ’ έκατηγορούσε τήν ύπομονή τού όνου. 'Υπε- 
ρηφανεύετο κ’  έλεγε πώς ανήκει καί αύτή καί τό 
άλογο είς τήν ίδια φυλήν. Έ ζη τοδσε είς τήν ομιλίαν 
της νά εδρη τόν τρόπον νά ταπείνωση τόν ύπομονη- 
τικόν όνον όπού τραβηγμένος είς πλέον απόμερη γω
νιά έμασοδσε λίγο χόρτο. Έ λεγεν ή ήμίονος πρός τό 
ά λ ο γο : —  «Είμαι αληθινά ύπερήφανη που είμεθα συγ
γενείς, Ισύ πρέπει νά ύπερηφανεύεσαι διά τούς π ρ ο 
γόνους σου» Τ ό άλογο άποκρίθηκε: —  «Ν αι, οί πρό
γονοί μου ώδήγησαν τούς ήρωας είς πόλεμον, είς τούς 
κάμπους τής τιμής, τούς .¿στεφάνωσαν μέ δάφνην, 
τους έψαλαν κάθε έθνους οί ποιηταί. Διάβασε τήν 
Ιστορίαν καί παντού θ ά  εδρη; δοξασμένο τοδ άλογου 
τό όνομα». Ή  ήμίονος έπεβεβαίωσε μέ αυθάδειαν: —  
«Βεβαιότατα εύγενεστάτη φ υ λ ή . , .Έ !  σύ, γαϊδούρι, 
που είναι ή δόξα σου; τί λέγει ή Ιστορία σ ο υ ;» . Τότε 
μέ δφος συμπάθειας τήν διέκοψε, τό άλογον:— « Ά φ η -  
στον, τόν καϊμένο, νά φάγη τ ’ άχερά τ ο υ .. .Κ α ί ξύλο 
αλύπητο, προσέθεσεν μέ χαιρεκακίαν ή ήμίονος· 
ήθελα όμως νά ακούσω τήν διήγησιν τής δόξης του ! 
”Ε , γάϊδαρε. ξύπνα, υπερασπίσου».

Καί ό  όνος ώμίλησεν.
— «Ο ί πρόγονοί μου δέν έδρεψαν δάφνας είς τών 

πολέμων τούς αίματωμένους κάμπους, δέν ώδήγησαν 
στούς ώμους των τούς καβαλλάρηδες πού σπέρνουν 
τήν καταστροφή καί τόν θ ά ν α το .. .Ε ίμαι πρόστυχος, 
φτωχός «αί λησμονημένος. Μοναχά είς τήν ράχην ένός 
προγόνου μου έμπήκεν είς τήν Ιερουσαλήμ ό  θεάν
θρω π ος κρατών τό κλωνάρι τής είρήνηςί.. . »

Η  ήμίονος καί τό άλογον έσκυψαν καταγής σιω
πηλοί καί ταπεινωμένοι καί δέν ώμίλησαν άλλο εκεί
νην τήν ήμέραν.

ΕΙΣ  τήν Βαρκελώνηνέξεδόθη ΰπό του κ P in  y  S oler  
ώραϊον βιβλίον ύπό τόν τίτλον «Ανατολή». Τό βι- 

βλίον τοδτο είναι ένας ύμνος πρός τάς έλληνολατινικάς 
φυλάς. Ό  συγγραφεύς είς τό εργον του' μάς περιγρά
φει τήν Μάλταν, τό Βρίνδισι, τήν Κέρκυραν, τάς Α θ ή 
νας. τήν Κωνσταντινούπολή καί τέλος τό Βουκουρε- 
στιον. Ό  συγγράφει·; είς ώραϊον δφος μάς μεταδίδει 
τάς καλλλιτεχνικάς Ιντυπώσεις του, τάς παρατηρήσεις 
του, έν γένει καί τάς σκέψεις του.

ΕΞ Ε Δ Ο Θ Η  Ιν Μονάχφ μετάφρασις τών επιστολών 
τοΰ ίταλοδ φιλοσόφου άββά Γκαλιάνη (17281-777), 

τόν όποιον δ  Νιτσε άπεκάλει «πνευματωθέστερον άνθρω
πον τή ς  εποχής τ ο υ ·  καί τόν έθεώρει ώ ς άνώτερον καί 
τού Βολταίρου. Ο ί αδελφοί Γκογκούρ είς τήν Γαλλίαν 
έγραψαν ένθουσιωδώς περί τοδ Γκαλιάνη καί αί «'Ε π ι· 
π ιστο ία ί’· του έδημοσιεύθησαν είς πολλάς εκδόσεις. 
Τόν ύφος του είναι θαυμάσιον, είς κάθε σελίδα δια- 
φαίνεται ό χαρακτήρ του καί λάμπει τό παράδοξον 
πνεύμα του.

ΕΙ Σ  τό Παρίσι έδημοσιεύθη μία πολύ Ινδιαφέ- 
ρουσα κριτική μελέτη τού Λανζεβέν περί τού 

ποιητικού έργου του άποθανόντος ποιητοΰ Έρεδιά. 
«Τ ά  Τρόπαια, λέγει ό κριτικός, δέν είνε παρά λεί
ψανα ειλημμένα έκ τών παλαιών, νεωτέριον καί συγ
χρόνων συγγραφέων όπού όώραιότερος στολισμός των
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άνελύθι^ καί έσμιλεύθη κατόπιν έκ νέου καί έπί τού 
οποίου ο Έ ρεδια έθεσε τήν άνεξίτηλον σφραγίδα του». 
Ή  παρατήρησις αύτη, ή τόσον δικαία, δεικνύει μίαν 
φοράν επιπλέον τήν μέθοδον τού μεγάλου ποιητοΟ, 
καί ή όποία είνε ή μέθοδος όλων των μεγάλων καλ
λιτεχνών. Είνε παοίγνωστον δτι διά τόν Ερεδιά ενα 
σοννέτον ή το έργασία κοπιώδης άφού διά τήν σύνθε- 
σιν αύτου έξωνυχιζεν ολοκλήρους τόμους. Ή  μέθοδος 
του Έρεδιά ομοιάζει πολύ μ’ ¿κείνην του Φλωμπέρ 
διότι καί οί δύο είχον τήν αύτήν περί τέχνης άντίληψιν. 
"Αλλως ό ίδιος ό ποιητής ώμολόγει τούτο ό  δε Jean  
d e  G o u rm o n t φυλλομετρών τό «Αελτίον τών αύτογρά- 
φων» τού Σαραβέ εδρε χαρακτηριστικήν έπιστολήντού 
Έ ρεδιά διά τής όποιας οδτος ζητεί συγγνώμην από 
ενα συνάδελφόν του ω ς μή δυνάμενος νά μεταβή πλη
σίον του. « ’Εργάζομαι, λέγει διά τό σοννέτον μου» 
ή Φαίδρα το όποιον έλπίζω νά τελειώσω έν καιρφ 
διά νά τό στείλω εις τήν Σάρραν Μπερνάρ.

Ο Λ Ο Ν Ο Τ Ι οί Ρουμάνοι έχουν κηρύξει άνηλεή 
1VJ πόλεμον έναντίον παντός ελληνικού, αί Ρουμα- 

νίδες^άπβναντίας όχι μόνον συαπαθούν δ .τι ελληνι
κόν άλλ’  ήρχισάν καί νά νοσταλγούν καί τόν ήλιον

Stiç άκόμη. Είνε ή περίπτωσις τής C om tesse  de 
oailles-τ ή ς  τρυφερός Γαλλίδο; ποιητρίας ή όποία 

εκ πατρός είνε Ρου^ιανίς έκ μητρός δμως Έλληνίς.
ΕΙς τήν τελευταιαν ποιητικήν της συλλογήν ή κό- 

μησσα d e  N oailles είνε άληθώς Έλληνίς παρά Ρου- 
μανίς. Τ ά  περισσότερα τών ποιημάτων της γέμουν ελ
ληνικών εμπνεύσεων αί όποια» αναμφισβήτητος προσ
δίδουν μίαν ίδιάζουσαν χάριν έίς τό ποιητικόν της 
τάλανιον. Φυσιολάτρις ή ποιήτρια δέν άρκείται δ 
μως εις τήν θεωρίαν τής φύσεως τήν όποίαν περι
γράφει. Μέσα είς τήν άνήσυχον ψυχήν της ζητεϊ κάτι 
τι αλλο καί αυτό είνε ή αγάπη της ή περιπαθής πρός 
τόν ήλιον.

^Πραγματικός ή κ. de N oailles είς τήν ποιητικήν 
αδτήν συλλογήν της είνε έρωτευμένη μέ τόν ήλιον 
διότι μόνον αυτόν ΙπικαλεΙται είς τους στίχους της 
καί επιθυμεί νά αίσθανθή τήν «κεφαλήν τού ήλιου Ιπί 
τού στήθους της».

L-1 τελευταίως Ικόοθείσα άλληλογραφία τού Αίμι- 
■*· J λίου Ζολά ή όποί« περιλαμβάνει τά νεανικά του 
γράμματα είνε άληθώς πλήρης ενδιαφέροντος. Τ ά  γράμ
ματα αδτά άπευθύνονται είς τρείς έκ τών έπιστηθιω- 
τερών φίλων τού μεγάλου μυθιστοριογράφου τόν 
Baille, τόν G ézane καί τόν R o u x  καί μάς παρου
σιάζουν τόν Ζολά πώς έσκέπτετο εις τήν ηλικίαν τών 
είκοσι Ιτών δπου προώριζεν Ιαυτόν διά τό ποιητι
κόν επάγγελμα.

Ή  αλληλογραφία του αδτη είνε μάλλον φιλολογικά 
γυμνάσματα καί σχεδόν ολόκληρος περιστρέφεται είς 
τόν έρωτα, τήν τέχνην καί τάς γυναίκας. Διότι είς 
τήν Ιποχήν αύτήν ό  Ζολά ήτο ό  ρομαντικώτερος τών 
ποιητών καί έφαντάζειο μίαν ζω ήν τελείως ήρεμον, 
μίαν ζωήν ερημικήν καί πεπλωμένην άπό δνειρα Ό  
έρως μάλιστα τού είνε περισσότερον ποθητός άπό 
τήν .δόξαν. Έ π Ι τού θέματος δέ αδτού είνε Ανεξάν
τλητος ώστε αί έν λόγφ έπισιολαί του'νά είνε άληθι· 
ναι πραγματείαι έπί τού έρωτος, ιού οποίου επιθυμεί 
ôXuç τάς εκδηλώσεις, άπό τού σαρκικού μέχρι τού 
πλατωνικού.

Έ ν  τούτοις ή νεανική του αύτή άλληλογραφία μάς 
παρουσιάξει τόν Ζολά ώ ς άνθρωπον μή προικισμένον 
καί πολύ μέ φιλολογικόν τάλαντον. Καμμία πρω
τοτυπία, καμμία σκέψις, Ιλλειψις καί ύφους· μό
νον μία ακαταγώνιστος θέλησις νά φθάση μεθ’  όλος 
τάς ελλείψεις ταυ είς τό σημεϊον έκεΐνο τού νά είνε

κάποιος. «Αίσθάνομαι κάτι τι μέσα μου, λέγει είς 
μίαν Ικ τών επιστολών αυτών, καί αν πράγματι αδτό 
τό κάτι τι ύπάρχη, πρέπει γλίγωρα ή άργά νά έκδη- 
λ ω θή ». Ό ,τ ι  τού λείπει μάλιστα, καί τό μαντεύει καί 
ό  ίδιος, είνε τά όλικά^ μέσα τής έκδηλώσεως. Διά νά 
αποκτήση αυτό τό επάγγελμα πού ονειροπολεί, ό 
στίχος είνε ένα εξοχον γύμνασμα. Θ ά Λάμη στίχους 
και τοιουτοτρόπως μέ τόν καιρόν θ ά  γίνη συγγραφεϋς 
μ εθ’  όλην τήν δυσμένειαν τής μοίρας ήτις τού ήρ- 
νήθη αδτό τό δώρον τής «αυθορμήτου έήδηλώσεως».

Καί όμω ς ή ποίησις είς τήν στιγμήν αυτήν τής 
ζω ή ς του είνε σκοπός παρά φιλολογικόν γύμνασμα. 
Δέν έργάξεται δέ διά τήν δόξαν. "Ο χι. "Αλλως τε μό
νος του λέγει ότι ό  ποιητής «παίρνει τήν λύραν του, 
άποσύρεται είς τήν μοναξιά καί ζή μέσα είς τόν κό
σμον τών ονείρων». *Η ποίησις πού ονειροπο
λεί ώ ς άντίδρασιν τού καταρακωθέντος ρομαντι
σμού, δέν είνε καί γελοία. Διότι βραδύτερον ένφ ό 
Λαπράδ Ιστράφτι πρός τόν κλασικισμόν, αύτό, Ιπόθει 
μίαν ποίησιν πού να  ήτο πλησιεστέρα πρός τόν πραγ
ματισμόν όπως καί ό  ίδιος τό γράφει είς μίαν τών 
επιστολών του, δτι αύτός δέν θ ά  περιεφρόνει τά πλέον 
πραγματικά θέματα. Τοιουτοτρόπως άεαφαίνεται ό 
πραγματιστής καί αν έξακολουθή νά φαντάζεται δτι 
πλησίον μιάς ιδεώδους συντρόφου «Στεφανώνεται μέ 
ρόδα» καί «μεθρ, άπό ούράνιον ήδονήν» ή αληθής 
κλίσις τού Ζολά δεικνύεται πασιφανώς καί τόν κάμνει 
νά ΐδη τήν ζω ήν ΰπό εντελώς διαφορετικήν όψιν.

p  1Σ  τό Λσνδίνον έξεδόθη ένα βιβλίον τού Στάρ  
έ-> πραγματευόμενος τήν έξελιξιν τής Ά γγλ ίδο ς . Μ ο

λονότι φαίνεται δτι δ  ουγγραφεύς τού βιβλίου τούτου 
ύπεστη τήν Ιπίδρασιν σοφών συγγραφέοίν οίος ό Ζιάρ 
καί ό Κιούρι, έν τούτοις ή πρωτοτυπία τών σκέψεών 
του δέν έλαττούται καθόλου έκ τής έπιδράσεως ταύτης.

Ό σ ο ν  ενα ατομον Ιξελίσσεται επί τοσούτον αισθά
νεται έν Ιαυτφ τάς ψυχικάς καταστάσεις τών προσώ
πων πού τού είνε αγαπητά, ή καί άλλων ακόμη τών 
όποίων ή  ζω ή άναμιγνύεται μέ τήν ίδικήν του. Ώ ς  
έκ τούτου ό Σ τά ρ  αποδίδει μεγίστην σπουοαιότηταείς 
τήν κοινωνικήν έξελιξιν τού ¿τόμου. Ή  κοινωνία 
πράγματι άποτελείται άπό ενα ώρισμένον άριθμόν 
προσώπων. Τοιουτοτρόπως κάθε διανοητική έντύπω- 
σις ή όποία θίγει τήν άνθρο>πίνην συνείδησ«·- άφίνει 
έν αύτή τά ίχνη της 

( Δι* ένός μηχανισμού αγνώστου, λέγει ό Στάρ, άλλά 
τόν όποιον καλοίμεν «ύποβολήν» κάθε ψυχική ενέρ
γεια έκκολάπτει είς τό πνεύμα πού τήν άποδεχεται 
παρομοίαν ενέργειαν, ή ιδέα μίαν ιδέαν, τό αίσθημα  
Ινα αίσθημα. ‘Η αίσθηματικότης είς τήν ύποβολήν 
ποικίλλει, αλλά κανείς δέν δύναται νά είπή δτι μένει 
αδιάφορος διά μίαν ίδέαν άένάως Ιπαναλαμβανομέ- 
νην. Κάθε άτομον έπιδρφ Ιπί τών προσώπων πού τόν 
περιστοιχίζουν άνάλόγως τού χαρακτήρος του καί τών 
αμοιβαίων σχέσεών των. Τό χαρακτηριστικόν λοιπόν 
τού νεωτέρου πολιτισμού είνε ή διά τής υποβολής 
έπέκτασις είς μέγαν άριθμόν διανοιών, τών λεγομένων 
ή γραφομένων ιδεών. Τοιουτοτρόπως τό ατομον έξε- 
λίσσεται καταπληκτικως.

Ε ίς τήν ’Αγγλίαν, πλειότερσν ή άλλαχού έσυνέίθι· 
σαν νά σέβωνται είς μέγιστον βαθμόν την ψυχικήν 
δύναμιν, καί αί βιογραφίαι αποτελούν σπουδαιότατον 
φιλολογικόν κλάδον, διότι ή Ιδιαιτέρα ζωή τού άπο- 
θανόντος δρφ «κόμη διά τού παραδείγματος καί διαιω- 
νίζει τήν ατομικότητα. Μερικαί προσωπικότητες μά
λιστα καθίστανται έστίαι ψυχικού φεγγοβολήματος 
Ισχυροτάτου οΤαι αί τρείς ’Αγγλίδες η Έριέττα Μαρ- 
τινώ, ή Έ λ ιο τ  καί ή Κόμπε τών οποίων ο Στάρ είς 
τό Ιν λόγφ βιβλίον του χαράσσβι τήν ψυχικήν έξέλιξιν.

Παρόμοιον βιβλίον είς τήν Ε λλάδα σχετιζόμενον

175

μέ τήν ψυχικήν Ιπίδρασιν, τιτλοφορούμενον η «Δυνα- 
μις τών ’Ιδεών» έξεδόθη πρό έτών παρά τού Ιν ’Ο ξ
φόρδη διαμένοντος συνεργάτου μας καί έκδοτου τής 
«Έ ρεύνης» κ. Πλάτωνος Δρακούλη.

ΜΑ Κ Ρ Α Ι είνε αί συζητήσεις πού έπροκάλεσεν είς 
τόν περιοδικόν τύπον τού Λονδίνου ή « ’Ηθική  

τής Φ ύσεω ς» τόν Δεζουμπερ, δ στις συνηγορεί υπέρ 
τής φυσικής ζω ή ς τού άνθρώπου. Ό  σ. οπός άλλα>£ 
τε όλοκλήρου τής δημιουργίας είνε ή ζω ή , άλλ’  η 
ζωή ή πλέον δραστήρια, διανοητική καί ηθική έφ’ 
δσσν είνε τούτο δυνατόν.

Είνε καιρός —  λέγει ό  Ά γ γ λ ο ς  φιλόσοφος —  νά 
ζήσωμεν όλοι μας μίαν ζω ήν πλησιεστέραν πρός τήν 
φύσιν, καί εύρυτέραν διανοητικώς καί αίσθητικώς^ 
μίαν ζω ήν περισσότερον ίσχυράν, έντονον, οιραίαν και 
αρμονικήν. Ό  άνθρωπος «χει ώς σκοπόν τήν τελείαν 
άνάπτυξιν τής ύπάρξεως του Θέλει ή όφείλει νά θέλη 
νά έργασθή περιοσότερον καί καλλίτερον, νά αί- 
σθανθή περισσότερον καί καλλίτερον καί έν γένει 
ν’  άγαπήση καί νά βοηθήση τόν δμοιον ίου. Τ ό αγα
θόν συντελεί είξ τήν πρόοδον τής ζω ής, ένφ τό κα
κόν απεναντίας παρεμποδίζει τήν έξέλιξιν της.

Έ κ  τής άρχής ταύτης όρμώμενος ό  συγγραφεϋς έξά- 
γει γνωμικά τινα τά όποία οφείλομεν νά έφαρμόσωμεν 
είς τήν ζωήν μας καί άτινα περιλαμβάνουν κατά πρώ
τον τά καθήκοντα πού έχει έκαστος άνθρωπος πρός 
τό ίδιον σώμα Έ δ ώ  μάλιστα συνίσταται καί ή πρω- 
τυπία τής φιλοσοφικής ταύτης συγγραφής, διότι δέν 
υπάρχει σχεδόν ήθικολόγος δστις Ιδιαιτέρως νά έμε- 
ρίμνησε καί περί τής σωματικής ύπάρξεως.

Ο «Σύλλογος τών Φιλάθλων» Ιν Άλεξανδρείφ κατά 
τάς πληροφορίας ενθουσιώδους φίλου τών ωραίων 

σωματικών γραμμών συνεχωνεύθη μέ τόν γηραιόν 
σύλλογον τού «Μ ίλωνος». Τ ό εύχάρισιον τούτο γεγο
νός δια τούς μή γνωρίζοντας τά πράγματα— γράφει 
ό έπιστέλλων φίλος — θ ά  παρέλθη απαρατήρητον, 
άλλά διά τήν ’Αλεξανδρινήν κοινωνίαν καί τήν έν γένει 
πρόοδον τού αθλητισμού είς τήν άκμάζουσαν παροι
κίαν είνε πολύ σημαντικόν. Διηρημενα ώ ς ήσαν τά  
δύο αθλητικά σωματεία ύπήρχε φόβος ν’  άποσυντε- 
θοϋν ένφ ηνωμένων πλέον ή δράσις των είνε έξησφα- 
λισμενη. Είς τάς φλέβας τού «Μίλωνος» είσέρευσε 
νέον αίμα- σφϋζον άπό ρώμην καί νεότητα διότι ου- 
δεις θ ’ άρνηθή δτι ό «Σύλλογος τών Φιλάθλων» ό 
άποτελούμενος άπό εκατοντάδα νέων Ιδωκε, μολον
ότι πρό όλίγων έτών συστηθείς, τεραστίαν ωθησιν 
είς τήν σωματικήν διάπλασιν έν Άλεξανδρείμ ή όποία 
έφερε καί τήν ψυχικήν τοιαύτην ώστε σήμερον ή έκεί 
κοινωνία χάρις είς τήν αθλητικήν ανατροφήν νά ένθου- 
σιάζεται διά παν ότι είνε ώραΐον καί αληθές.

Ο ί ίδρυταί τών «Φιλάθλων» αντιπροσωπεύονται είς 
τόν «Μίλωνα» διά τών κ. κ. Β . Σαράντη, Κωνστ. 
Παπά, I. Καζούλη, Γεωργ. Άρχοντούλη Βασ. Ία κ ω -  
βίδη, Ά λ ε ξ . Σαραπατά καί άλλων ακόμη άφοσιωμέ- 
νων φίλων τών σωματικών ασκήσεων.

Ο Γάλλος αισθητικός Καμίλ Μωκλαίρ έξεδωκε 
τελευταίως μακράν φιλοσοφικήν μελέτην Ιπι- 

γραφομένην αί Τρείς κρίσεις τή ς  Σ νγ  χρόνον  Τέχνης. 
Ή  πρώτη κρίσις ή όποία θέτει εις κίνδυνον τήν σύγ
χρονον τέχνην είνε κατά τόν συγγραφέα ή  δυσκολία 
δπου εύρίσκεται αυτή ώς πρός τήν Ιδρυσιν ενός νέου 
συμβολισμού. Ή  θρησκευτικός συμβολισμός έπί τού 
οποίου ή τέχνη Ιζησεν έπί μακρόν άπέθανε πρό πολ- 
λοΰ. Ή  πίστις σήμερον βασίζεται Ιπί τής έπιστήμης. 
Ή  Ιπιστήμη όμως θά μάς δώση άραγε εικόνας το ι-

αύτας αί όποΐαι νά χρησιμεύσονν^είς τήν τέχνην; Έ ν  
τούτοις φαίνεται ότι ό  μονισμός όστις ω ς βάσιν έχει 
τήν φυσιολατρείαν θ ά  δυνηθή κατά πάσαν πιθανό
τητα νά μάς προμηθεύση έπ’  άπειρον άρκετάς μορφάς 
χρησίμους είς τήν τέχνην.

Ή  δεύτερα κρίσις είνε ό Ιμπρεσιονισμός δστις 
ίδρύθη έπί τή βάσει μιάς νέας αισθητικής. Ά λ λ ά  μέ
χρι σήμερον δέν Ιφθασε είς τόν προσδοκώμενον σκο
πόν. Καί ή  τρίτη κρίσις είνε ή τής διακοσμητικής τέ
χνης, ή όποία ζητεί τήν δημιουργίαν νέου ρυθμού 
διά τά έπιπλά μας καί τά σπίτια μας, έπιθυ^ιοΰσα νά 
θέση τήν κοινωνίαν μας είς τό πλαίσιον που τής αρ
μόζει, καί μή δυναμένη δυστυχώς νά τό κατορθώση.

ΤΠ Ο  τόν τίτλον « "Αγνωστοι φυσικαί δυνάμεις» ό 
Καμίλ Φλαμμαριών έξέδωκεν είς τόμον τάς δια

φόρους περί πνευματισμού μελετάς του. Ό  συγγρα- 
φεύς, λέγει, ότι από τεσσαρακονταετίας ̂  μελετών τά  
πνευματιστικά φαινόμενα, μέ όλους_ τούς γνωστούς 
μ εσά ζοντος  πολλάκις συνέλαβεν αύτούς νά ψεύδωνται 
είς ώρισμένας οτιγμάς. Έ ν  τούτοις, βέβαιοί δτι, μεθ' 
όίΰις αύτάς τάς άδυναμίας τών μεσαζόντων, τάς όποιας 
θεω ρεί ανθρωπίνους, καί αί όποΐαι προέρχονται άπό 
τάς πολλάς δυσχερείας τών πειραμάτων, πλεϊστα δσα 
πνευματιστικά φαινόμενα εβεβαιώθησαν, έπανελή-

Γησαν. καί έταξινομήθησαν, φαινόμενα τών όποίων 
δπαρξις γενικώς έγινε αποδεκτή.
Είς ολόκληρον τό Ανωτέρω βιβλίον ή κυριαρχούσα 

ιδέα είνε δτι ό κόσμος περιβάλλεται άπό πολλάς ψυ
χικός δυνάμεις εντελώς άγνωστους άκόμη καί συμ
περαίνει ότι αί «ψυχαί έπιζώσιν καί μετά τόν θάνα
τον τού σώματος»..

Ο δόκτωρ Γκούλικ ό  όποιος διευθύ’·ει είς τά σχο
λεία τής Ν . Ύ όρκη ς τό φυσιολογικόν τμήμα, 

άπέδειξε τελευταίως διά πλείστων πειραμάτων ότι αί 
διαταράξεις τής όράσεως έχουν μεγίστων Ιπίδρασιν έπί 
τής καβόλου ύγείας- Συνεπέρανε δέ δτι ή ύπερκόπω- 
σις τών οπτικών κέντρων έπιφέρει σπουδαιοτάτας 
β λάβας είς όλόκληρον ιόν οργανισμόν. Ό  Καρλάϊλ, 
ό Οδξλεϋ καί ό Βάγνερ υπήρξαν θύματα αύτής.

’Υπό τούς όρους ύπό τούς όποιους ζώμεν σήμερον 
τό κακόν τούτο έπιδεινούται. Δέν συμβαίνει όμως τό 
ίδιον καί μέ τούς άγριους πού δέν άναγινώσκουν ποτέ 
καί οί όποιοι ζώντες είς τό ύπαιθρον δέν κουράζουν 
καθόλου τά οπτικά νεύρα.

Πλεϊσται άσθένειαι προέρχονται συνεπώς Ικ  τής 
κοπώσεως τών όφθαλμων ’Ιδίως αί ήμικρανίαι είνε 
άποτέλεσμα πολυώρου άναγνώσεως. "Α λλω ς τε οί 
περισσότεροι έκ τών μελετηρών άνθρώπων δέν λαμ
βάνουν καμμίαν προφύλαξιν όταν διαβάζουν. Καί έδώ 
ό άμερικανός σοφός άπαγορεύει τήν άνάγνωσιν κακο
τυπωμένων βιβλίων καί Ιδίως τών εφημερίδων τών 
όποίων τά στοιχεία είνε ίφθαρμένα. ’Επίσης συμβου
λεύει τάς κυρίας νά μή άναγινώσκουν όταν φορούν 
βέλο- Διότι καταστρέφει τελείως τά μάτια των. Ε ν 
νοεί δμως τάς ’Αμερικανίδας· ίσως αί Έλληνίδες δέν 
διατρέχουν καί πολύ αύτόν τόν κίνδυνον.

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α
Κατά τονς θερινούς μήνας 'Ιούνιον, 'Ιούλιον χαϊ 

Αύγουστον τά <Ωαναθήναια» ίχδίδονται ι ί ;  τεύχη 
μηνιαία 9ιαλ&.

Ύ π ό  τής εν Ά θή ν α ις  εταιρείας «Ε λληνισμός» έξε
δόθη ή Ελλάς τών 'Ονείρο>ν μ ον  τού κ. ’Αστεριού 
’ Αλεξάνδρου, έμπνευσμένη άπό τήν άκένωτον πηγήν 
τής Μεγάλης ’ Εθνικής ’ Ιδέας. Τ ό  έκ τής πωλήσεως



τοΰ βιβλίου ποοόν θ ά  διατεθή ύπέρ των άπόρων σχο
λείων τής ’Ηπείρου. Τιμή δρ. 3.

Έ νοχε νά πέση οτά χέρια μας Ινα πρόγραμμα συν
αυλίας τού π. Νίκου Δ . Πετροπούλου, αανδολιστοΰ. 
« Ό  έξοχος οΰτος καλλιτέχνης» λέγει το πρόγραμμά 
του, «κατέχει τό μυστήριον νά συγκινή καί τήν μάλ
λον σχληροτέραν καρδίαν διά τοΟ δαιμόνιου του ορ
γάνου Μανδόλας». Κ αί παρακάτω:. «Οίονδήποτε τε- 
μάχιον, Ικτελούμενον διά τής μανδόλας του ή διά 
τού μανδολίνου του, διαπνέεται υπό άπειρου γλυκύ- 
τητος καί άπό πρώτης στιγμής κρατεί αιχμαλώτους 
τάς καρδίας τών άκουοντων».

Εκατόν δυο πνιγμένοι καί χίλια περίπου σπίτια 
παραβυρΟέντα άπό τά νερά τού μικροσκοπίκοδ Λη· 
θαίου. Λύτή είναι ή θλιβερά είκών τής καταστροφής 
τών Τρικκάλων.

"Έρανοι Ινεργοϋνται υπέρ τών δυστυχών Τρικκα- 
λιτών. Ό  Βασιλεύς καί ό  υπουργός κ. Καλογερό- 
πουλος έπήγαν αύτοπροσώπως νά άντιληφθοϋν τό 
μέγεθος τής καταστροφής.

Εις τό ’Qdeiov Λόττνερ Ιδόθη ή «Δημιουργία» τοΰ 
Χάϋδν ΰπό χοροδ καί δρχήστρας. Ή  κ. Ν (να Φωκά, 
είς τάς μονφδίας. απαράμιλλος

Ή  ’Επιτροπή τού Οίκονομείου Βραβείου προσκα- 
λεΐ τούς θέλοντας νά διαγωνισθοϋν διά τό τρέχον έ 
τος, νά δηλώσουν μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1907. 
Διέύθυνσις. C om unitá G reco-O rien ta le , T rieste

Είς τό Παρίσι όμάς ζωγράφων, συλλεκτών παλαιών 
ένδυμάτων καί μεγάλων ραπτών άπεφάσισε νά ίδρυση 
Μουσεϊον ’Αμφιέσεων Είς τό Μουσεϊον τοΰτο θ ά  
συγκεντρωθούν δλα τά άντικείμενα τ' άναφερόμενα 
εις τήν ιστορίαν του γαλλικού φορέματος άπό τής 
«ΰχήξ του μέχρι σήμερον.

Τ ’  άποκαλυπτήρια τοΰ μνημείου τοΰ άνεγερθέντος 
πρός τιμήν τοΰ Γάλλου μουσουργοΰ Γκοννώ, τοΰ συν
θέτου τοΰ «Φάουστ», θ ά  γίνουν είς τό Σαίν-Κλοΰ τήν 
2  ’ Ιουλίου. Ε πίσης ό  Μπετόβεν θ ά  έχη μετ’ δλίγον 
είς τό Παρίσι τό μ νη με Ιον του.

Τόν παρελθόντα χειμώνα έξ δλων τών ξένων δρα
ματικών ό  "Γψεν έκυριάρχησεν έφ’ δλων τών ’Αμερι
κανικών θεάτρων. Ή  ’Αμερικανική κριτική αύτήν τήν 
στιγμήν τόν μελετφ καί τόν άναλΰει ίιφ' δλας του τάς 
μορφάς.

Ό  μουσικός κόσμος τής Γερμανίας άναμένει μετά 
πολλής ανυπομονησίας τό εργον τοΰ Φέλιξ Βεγκάρτ- 
νερ, δστις εμπνευσθείς άπό τόν Φάουστ τοΰ Ι ’καΙτε 
συνέθεσε νέαν μουσικήν έπ’ αύτοΰ. Τ ό  εργον θ ’  άνα- 
βιβασθή έπΐ τής σκηνής τοΰ νέου θεάτρου τοΰ Βάϊμαρ.

Ό  τελευταίως άποθανών Ά γ γ λ ο ς  μουσικός Ό λ ν -  
ταμ άφησεν εις τούς κληρονόμους του τέσσερα άπό 
τά περιφημότερα βιολία τοΰ Στραβιδάριους. Τ ό ενα 
θ ά  δοθή εις τό Βρεττανικόν Μουσεϊον. Τ ό άλλο γνω
στόν ΰπό τό δνομα Γοσκάν κατασκευασθέν τό 1690  
καί άγορασθέν άντί χιλίων φράγκων- τό 1794 Ιφ θα - 
σεν είς τήν τιμήν τών 25  χιλιάδων φράγκων τό  1883. 
Τώ ρα πωλείται άντί 75  χιλιάδων φράγκων!

Α ί νεώτεραι κριτικαί ερευναι έπί τής ζω ή ς του 
Σαίξπηρ μάς πληροφορούν δτι δ δαιμόν-ος συγγρα- 
φεύς εκέρδιζε περισσότερα ώ ς ήθοποιός Ώ ς  ποιη
τής έκέρδιξε μόλις πεντακόσια φράγκα τό έτος.

Τ ό Μουσεϊον τοΰ Λούβρου είς τό Παρίσι Ιπλου-

17β

τίσθη μ ’ ενα έπιπλέον ξύλινον άγαλμα τοΰ Βούδα 
έκ τών σπανιωτέρων διότι χρονολογείται άπό του 8ου 
αίώνος μ. X . ’Εστάλη άπό τήν ’ Ιαπωνίαν, μαζί μέ 
άλλας παλαιός ε ίκόνας τάς οποίας δύναται τις νά 
συγκρίνη μέ τά έργα τοΰ διασήμου Ίάπωνος καλλι
τέχνου Ούταμάρα τόν όποιον ό  μυθισιοριογράφος 
άπεκάλει ·« ζωγράφον τών πρασίνων σπιτιών».

Είς τήν Δυσμικήν Εδρώπην θεωρείται ώς γεγονός 
σημαντικόν ή οριστική πλέον προσχώρησις τής 'Ρ ω 
σίας είς τήν Σύμβασιν τής Βέρνης προς προστα
σίαν τής πνευματικής ιδιοκτησίας Καί ή Ε λλάς  
πότε ;

Κατά τάς τελευταίας στατιστικός ή φιλολογική 
παραγωγή τής Γαλλίας έν συγκρίσει μέ τήν τής 
Γερμανίας δέν φθάνει οδτε τό ήμισυ ΰπό τήν εποψιν 
τοΰ ποσού. Τ ό 1901 π . χ· είς τήν Γερμανίαν έξε- 
δόθησαν 25  χιλιάδες έργα, ένώ είς τήν Γαλλίαν 11 
χιλιάδας είς τήν ’ ιταλίαν έπίσης 11, καί είς τήν 
Αγγλίαν μόλις εξ χιλιάδες.

Ώ ραϊον βιβλίον έξεδόθη έν Λειψίφ περί τών φσμά- 
των τών Φραμασσόνων ώς πηγής τής ποιήσεως τσΰ 
Σχίλλερ πρό τοΰ 1785

Τ ό τεύχος 2 - 3  τής N u o v u  B assegn a αφιερώνει 
διάφορα άρθρα εις τόν Καρδοΰτσην έπ’  εύκαιρίφ 
τοΰ θανάτου. Τ ό έλληνικόν τμήμα του τεύχους τούτου 
δέν είναι πλούσιον ώ ς συνήθως· περιέχει μόνον πεζήν 
μετάφρασιν τοΰ ποιήματος τοΰ κ. X .  Χρηστοβασίλη  
« Ή  μεγάλη Ιδέα» είς τό όποιον προτάσσει συντόμους 
διασαφήσεις.
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